ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5

ПРОПОНУЄМО НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ПЕРЕВІРЕНИХ ЧАСОМ РІШЕНЬ!
Комплексна електронна система безпеки об'єктів — КСБО КМ призначена для
промислових підприємств та організацій з кількістю співробітників до 6500.
КСБО КМ єднає в собі можливості систем контролю доступу з обліком робочого
часу працюючих, відеоспостереження та охоронної сигналізації.
•
•
•
•
•

КСБО КМ забезпечує безпеку підприємств і організацій на сучасному рівні.
Ми виконуємо всі необхідні роботи по введенню системи безпеки в експлуатацію.
Системи проектуються з урахуванням побажань Замовників.
Програмне забезпечення КСБО КМ функціонує в ОС WINDOWS — 98 SE; 2000; XP.
Гарантійний термін на встановлені нами системи безпеки — 3 (три) роки з обов'язками
післягарантійного обслуговування або супроводження.

Вказані нижче пристрої КСБО КМ дозволяють вести відеоспостереження об'єктів
по телефонним та іншим кабельним мережам довжиною 1 (один) кілометр.

Конвертор ізольований RS422/485 USB
перетворює інтерфейс USB в 422, або 485 інтерфейс.
Основні технічні характеристики:
Швидкість передачі даних до 1500 КБод.
Живлення від USB порту комп'ютера.
Повна гальванічна изоляція — до 1000 В.
Захист від впливу електростатичних розрядів.
Ціна конвертора ізольованого типу КІRS422/485 USB — 450 грн з ПДВ.

Передавач та прийомник типу ППВП/1
забезпечують передачу та прийом електричних сигналів від телекамер.
Основні технічні характеристики прийомопередавальної лінії
(телекамера & передавач &1 км тел. кабелю ТПП еп 5 х 2 х 0,5 — прийомник&монітор):
& у діапазоні 60 Гц—3 МГц нелінійність не перевищує ±1,2 дБ;
& у діапазоні 3 МГц—4,5 МГц затухання сигналу на рівні 2,5 дБ;
& у діапазоні 4,5 МГц—5,5 МГц затухання сигналу на рівні 4,5 дБ.
Загальна ціна пари передавачприйомник типу ППВП1 — 264 грн з ПДВ.
Для з'єднання однієї телекамери з монітором потрібна одна пара передавачприйомник.

Підприємство «Квазар/Мікро. Компоненти і системи»
Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно/Сирецька,1
тел.: (044) 434/85/55; тел./факс: (044) 442/93/77
E/mail: office@km/cs.com; web: www.km/cs.com
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Детальна інформація про наші електронні системи безпеки об'єктів
(перелік встановлених систем, фото об'єктів, підтримка користувачів і т.д.)
на сайті www.km/cs.com у розділі «Електронні системи безпеки об'єктів»

