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Redakcijos skiltis
Mieli skaitytojai,
Artėja visų labiausiai laukiama metų šventė – Kalėdos – stebuklų ir
dovanų metas. Kaip tik šiuo laiku asociacija Apsaugos verslo grupė savo nariams,
apsaugos verslo profesionalams, ir visiems kitiems, kurie domisi sauga, dovanoja
5-ąjį „Rizikos faktoriaus“ numerį.
Prabėgo dar vieni mūsų veiklos metai. Tapome brandesni, įgijome daugiau patirties, pasiekėme
naujų rezultatų. Trumpam stabtelkime, apmąstykime, kas buvo nuveikta, prisiminkime, ką darėme
gerai ir ką ne taip, kaip reikėjo, ir toliau tvirtai ženkime į priekį, kupini ryžto pasitikti visus ateinančių
metų iššūkius.
Nugalėkime kartais labai trukdančias gyventi savo blogąsias savybes: pavydą, piktdžiugą,
pagiežą… Išmokime pagaliau pasidžiaugti vieni kitų laimėjimais, vertinti tai, ką turime.
Dar kartą, mieli kolegos, sveikinu artėjančių Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
Visokeriopos sėkmės Jums patiems, Jūsų šeimoms ir darbo kolektyvams!
Romualdas Jonaitis
R.Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnybos
direktorius

Naujienos

T

egul žvaigždė, sužibusi šv. Kalėdų naktį,
nušviečia kelią gėriui, meilei, tikėjimui.
Tegul ateinantys Naujieji metai būna Jums pilni tikslų,
siekimų, džiaugsmų ir atradimų.
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Įspūdžiai, naujienos

Asociacija Apsaugos verslo grupė

Gediminas Norkūnas
UAB „Seifuva“
direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir rinkodarai

Edita Ragauskienė
Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“
atsakingoji sekretorė, administracijos vadovė

Naujos Statybos taisyklės
Asociacija yra parengusi naujas Statybos taisykles ST 3463773.01:2005 „Statinių inžinerinių
sistemų (apsaugos, perimetro apsaugos, gaisro
saugos, įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo, įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo, automatikos ir elektros įrenginių, vidaus elektros tinklų) ir
elektros bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų)
inžinerinių tinklų projektavimo ir įrengimo darbai“.
Primename, kad šios taisyklės privalomos atestuojant
įmonę Statybos produktų sertiﬁkavimo centre.
Informacija apie naujus AVG narius
Asociacijos narių gretas papildė šios įmonės:
• UAB „Tomita“
• UAB „Kopranas“
Abi įmonės priklauso Elektroninės saugos
komitetui. Daugiau informacijos apie narius galite
rasti puslapyje www.avg.lt.

Naujos redakcijos Europos standartas
Vis daugiau Lietuvos įmonių, užsiimančių
mechanine sauga, sertiﬁkuoja savo gaminius pagal patvirtintą naujos redakcijos Europos standartą EN
14450:2005. Šio standarto reikalavimai buvo gerokai
pakoreguoti, palyginti su Lietuvos standarto projektu

Pr LST pr EN 14450. Naujajame standarte, kuris
galioja visoje Europos Sąjungoje, pabrėžiama, kad
jis apima tuos gaminius, kurių patikimo atsparumo reikalavimai yra žemesni nei pagal standartą
EN 11431, tačiau jie atitinka šio standarto S1 ar S2
klasėms keliamus reikalavimus.
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Naujienos

Naujienos

Patirtis svetur

vaizdo stebėjimas ir kt. Taigi kiekvienas inžinierius
parodoje galėjo pasisemti gana daug informacijos
bei naujų idėjų. Prekybininkai taip pat turėjo ką
veikti, nes tos pačios rūšies įrangą pristatė tiek garsios Europos, Amerikos, Japonijos kompanijos, tiek
mažiau žinomos bendrovės iš Taivano ar Kinijos ir
kitų šalių. Vadinasi, pasidairyti po parodą vertėjo
ir dėl to, kad galima būtų gana lengvai rasti itin
palankų produkto kainos ir kokybės santykį.

Ježi Lukaševič

Arimantas Gudaitis
UAB „Paradox Distribution Centre“
komercijos direktoius

Kitapus kinų sienos
Nusprendę pasidairyti po tolimąją Kiniją ir
kartu pamatyti, ką naujo siūlo šios šalies saugos
sistemų gamintojai, š. m. lapkričio 1–4 d. lankėmės
Sen Zhene, kur įvyko 9-oji apsaugos sistemų paroda. Nors ši paroda buvo tikrai nemenko masto, bet
joje neišvydome nieko naujo, ko negalima būtų
pamatyti interneto puslapiuose www.asiansource.
com ar www.globalsource.com.
Kaip ir daugumoje tokių parodų, daugiausia buvo eksponuojamos vaizdo sistemos
(CCTV) ir įėjimo sistemos (angl. „access control“).
Apžiūrėjome daug kamerų ir objektyvų, bet
daugumą jų galima pamatyti minėtuose interneto
puslapiuose. Didžiausia bėda, kad du trečdaliai
parodos dalyvių kalba tik gimtuoju mandarinų
dialektu. Duodami savo vizitines korteles, jie rodo
tų pačių interneto puslapių adresus jose ir bando
paaiškinti, kad ten galima rasti informacijos anglų
kalba. Iš esmės ši paroda orientuota į Kinijos vidaus rinką, dalis gamintojų net neturi eksporto
licencijos.
Daug įdomesnis nei paroda pasirodė pats
Sen Zheno miestas. Pagrindinėje gatvėje gausu
parduotuvių, kur galima derėtis į valias. Deja,

daugelis prekių labai prastos kokybės, todėl pirkdamas ką nors būtinai turi įsitikinti, ar tas daiktas
tikrai yra tai, ko tu nori.
Po parodos aplankėme dar keletą Kinijos
miestų, pamatėme tikrai daug gamtos ir istorijos
paminklų. Kinija sukėlė dvilypį jausmą – atrodytų,
tai dinamiškai besivystanti šalis, su dangoraižiais
miestuose, pavyzdine švara miestų centruose,
bet, kita vertus, stebina laužynai priemiesčiuose,
šiukšlini kaimai su griūvančiais namais, suvargę
žmonės ir... baisus vairavimas gatvėse. Kasmet Kinijoje avarijose žūva apie 300 tūkst. žmonių, nors
automobilių nėra daug (retas kinas turi nuosavą
automobilį). Man pačiam Pekine einant pėsčiųjų
taku šviečiant žaliam šviesoforo signalui per plauką
pavyko išvengti nelaimės – vos nepakliuvau po
motociklo ratais. Taigi Kinija paliko įspūdį kaip
šalis, kurioje galima patirti pačių neįtikinamiausių
dalykų.

Šarūnas Pavilionis
UAB „Fima“
produktų inžinierius

IFSEC paroda Birmingeme: ne veltui
sugaištas laikas
Šių metų gegužę vykusi kasmetinė IFSEC
paroda Birmingeme (Anglija) – viena didžiausių
apsaugos sistemų parodų pasaulyje. Norint ją
tinkamai apžiūrėti (ne vien apibėgti visas parodos
sales), reikėtų trijų – keturių dienų. Čia susirinko
gausybė kompanijų, kurias galima buvo rinktis tiek
pagal teikiamas paslaugas, tiek pagal produktų
pasiūlą bei kainą. Be to, tai puiki vieta susipažinti
su vyraujančiomis apsaugos sistemų raidos tendencijomis bei ateities kryptimis.
Pastebima tendencija, kad apsaugos sistemos
vis labiau integruojamos tarpusavyje. Tie laikai,
kai sistemų architektūra buvo pavienės dalys, jau
praeityje. Šiuo metu tarpusavyje siejama viskas:
apsauginė signalizacija, priešgaisrinės sistemos,

UAB „Sareme“
technikos direktorius

Apsaugos sistemų paroda Sankt
Peterburge
Lapkričio 8–11 dienomis Sankt Peterburge
vyko apsaugos sistemų paroda „Sistemy bezopasnosti 2005“. Ši, jau tradicinė, paroda buvo
pirmą kartą surengta naujame, ką tik pradėtame
eksploatuoti „Lenexpo“ paviljone. Palyginti su
ankstesnėmis parodomis, kuriose ekspozicija
užimdavo tris mažesnio dydžio paviljonus, parodos plotas sumažėjo trečdaliu. Tokia pat proporcija
sumažėjo ir dalyvių skaičius.
Paroda daugiausia skirta Rusijos Šiaurės
Vakarų regionui ir orientuota į vidinę rinką. Pagrindiniai dalyviai – Rusijos gamintojai. Parodoje
pristatyta gausybė skaitmeninių vaizdo stebėjimo
sistemų: „Inspektor“, „Ewclid“, „Pentakon“, „Guard“,
„Goal“ ir t. t. Akivaizdu, kad šią šaką labiausiai
sekasi plėtoti Rusijos saugos specialistams. Kitą
didelę dalyvių grupę sudarė vadinamieji preky-

bos namai – kompanijos, kurios prekiauja viskuo,
kas susiję su apsaugos sistemomis. Tai tokie gigantai kaip „Ultra Star“, „Luis Plus“, „Honeywell“,
„Tinko“, „Dean“, „OPStorg“, „Polyset“. Dėmesį itin
traukė „integratorės“ – įmonės, pristatinėjančios
integruotos apsaugos, įėjimo kontrolės ir vaizdo
stebėjimo sistemas. Bendrovių, kurios užsiima
instaliavimu, praktiškai nesimatė. Parodoje puikavosi ir vakarietiškos įrangos gamintojų: CROW
(regioninė CROW atstovė – UAB „Sekjurity“), „Paradox“ („Paradox D.C.“), DSC ir „Bentel“ (regioninė
atstovė – UAB „CTA plius“) – stendai. Kitas kompanijas pristatė prekybos namai.
Dalyvių nuomone, ši paroda, palyginti su
praėjusiųjų metų, atsiliko ir dalyvių, ir lankytojų
skaičiumi, o rezultatus parodys laikas.

Romualdas Žvirblis
UAB „Lidivos technologijos“
technikos direktorius

Naujienų gausa parodoje Londone
2005 m. lapkričio 8–9 dienomis Londone
įvyko APTS (oro uostų, uostų ir transporto apsaugos) paroda, kurioje dalyvavo ir UAB „Lidivos technologijos“ atstovai Romualdas Žvirblis
ir Algirdas Blazgys. Tai buvo jau ketvirtoji tokio
pobūdžio paroda, kurioje savo paslaugas ir prekes
pristatė daugiau kaip 80 įmonių iš viso pasaulio.
Kaip teigė daugelis parodos dalyvių, po Rugsėjo
11-osios įvykių JAV labai išaugo produktų, skirtų
įvairiausiems ginklams, sprogmenims ir pan. ap-
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tikti, paklausa. UAB „Lidivos technologijos“ specializacija apima ir įvairių specialiųjų objektų apsaugos sistemas, todėl paroda buvo tikrai aktuali ir
paliko gerą įspūdį.
Vienu iš didžiausių stendų lankytojų dėmesį
patraukė kompanija„Rapiscan Systems“, pristačiusi
ne tik savo įžymiuosius rentgeno aparatus, kuriais
naudojasi jau ir kai kurios Lietuvos įstaigos, bet
ir plačiai užsienio rinkose populiarėjančius asmens rentgeno aparatus. Kaip teigė „Rapiscan
Systems“ atstovai, daugelyje Europos oro uostų
vyksta griežta maždaug dešimtadalio keleivių
apžiūra: jie ne tik patikrinami metalo detektoriais
ir rentgeno spindulių aparatais, bet ir atliekama
papildoma nuodugni ﬁzinė patikra (angl. „full
body search“). Jų teigimu, suteikus žmogui teisę
pasirinkti, ar būti patikrintam tokiu būdu, ar asmens rentgeno įrenginiu, 90 proc. pasirenka
pastarąjį variantą. Be to, asmens rentgeno aparatu
kur kas lengviau aptinkami nemetaliniai ginklai
– jų surandama net 95 proc. Stengdamiesi apsaugoti nuo nepatogumų tikrinamus asmenis,
kai apsaugos darbuotojai juos mato be drabužių,
„Rapiscan Systems“ inžinieriai pasiekė, kad ekrane
apsaugos darbuotojas matytų ne visą žmogų, o tik
jo kontūrus, taip pat leido išvengti tiesioginio akių
kontakto. Tai, psichologinių tyrimų duomenimis,
taip pat labai svarbu žmonėms.
Įspūdingai atrodė ir firmų, pristatančių modernias
įeigos kontrolės sistemas, stendai. Jau nieko nebestebina
skaitytuvai, kurie asmenis atpažįsta pagal parašą
ar akies rainelę, tačiau buvo įdomu susipažinti
su įvairių priedų gausa. Viena Anglijos bendrovė
išsamiai supažindino su spausdintuvais, kuriuose naudojamos naujos technologijos leidžia
išspausdinti išsamius asmens duomenis, įskaitant
nuotrauką ir parašą, esančius „proximity“ ar kitokio tipo kortelėse. Tačiau dėl naujų technologijų
tokie spausdintuvai gali tą pačią kortelę panaudoti
daugiau negu 400 kartų, spausdindami vis kitus
duomenis. Tokie aparatai labai tinka stambioms
organizacijoms, kuriose įdiegta aukšto lygio įeigos
kontrolės sistema ir yra didelis lankytojų srautas.
Be to, galima įsigyti ir delninių kompiuterių arba
mažesnių skaitytuvų, kurie patikrina, ar kortelė
nėra padirbta, t. y. ar nepakeisti duomenys ją
išspausdinus.
Parodoje sudomino laivų apsaugai skirti sprendimai. Šiuo metu nemažai užsienio laivininkystės
kompanijų ėmė naudoti apsaugines elektros tvoras, kurios saugo laivus nuo nepageidaujamų
lankytojų tamsiu paros metu. Dieną tvora teka
nestipri elektros srovė (tai skatina jūreivius būti
atsargesniems), o naktį įtampa padidinama. Taip
apsisaugoma nuo asmenų, turinčių blogų kėslų.
Visa tai yra pagrindiniai momentai, patraukę
dėmesį parodoje Londone, nors apskritai įspūdžių

ji paliko gerokai daugiau.
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www.siglita.lt
AUTOMOBILIŲ APSAUGA
GARSO IR VAIZDO APARATŪRA
KOMFORTO ĮRANGA
AUTOMOBILIŲ ŽENKLINIMAS
DUJŲ ĮRANGA
TEL.1848

Radijo bangų
sklidimo ypatumai
ir abonementinio
modulio įrengimas

www.seco.lt
PATALPŲ APSAUGA

Bevieliam informacijos perdavimui dažnai
naudojamos radijo bangos. Radijo bangų
spektras labai platus – jis apima daugybę
dažnių: nuo garso iki šviesos greičio. Šiame
straipsnyje nagrinėsime tik apsaugos reikmėms
naudojamų radijo bangų sklidimo savybes.
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Elektroninė sauga
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AUTOMOBILIŲ NUOMA

TECHNINĖ PAGALBA
TEL. 1888
TEL. 1414

Lietuvoje Respublikoje radijo dažnių naudojimo taisykles nustato ir reguliuoja Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), atsižvelgdama į nacionalinėje
radijo dažnių lentelėje išdėstytus reikalavimus.
Pagrindinis rodiklis, nusakantis naudojamą
radijo ryšio kanalą, yra darbo dažnis. Jam
atvirkštinis dydis – bangos ilgis. Pagal bangos ilgį
skirstomi radijo bangų ruožai. Apsaugos sistemų
darbui skirtas ultratrumpųjų bangų ruožas. Ryšiui
jame būtinas tiesiogis matomumas. Centralizuoto
stebėjimo bevielio ryšio sistemoms daugiausia
naudojami trys dažnių ruožai:
CB (civilinės bangos) HF dažnių ruožas
(bangos ilgis – apie 11 m; kolektyvinio naudojimo dažniai: visi radijo ryšio kanalo naudotojai yra
lygūs ir naudojimo prioritetų nėra);
VHF dažnių ruožas (bangos ilgis – apie 2
m; individualaus naudojimo dažniai: kiekvienas
vartotojas dirba savo ryšio kanalu tam tikroje teritorijoje);
UHF dažnių ruožas (bangos ilgis – apie 70
cm; individualaus naudojimo dažniai: kiekvienas
vartotojas dirba savo ryšio kanalu tam tikroje
teritorijoje; šiame dažnių ruože yra ir kolektyvinio
naudojimo dažnių, tačiau leistina siunčiamųjų
įrenginių galia maža ir aptarnaujama teritorija
nėra didelė).
Kiekvienas dažnių ruožas turi tiek privalumų,
tiek trūkumų.

HF dažniai (nuo 26 iki 50 MHz) ne itin slopinami
atmosferoje, lengvai aplenkia kliūtį, iš dalies atsispindi
nuo didelių objektų ir naudotini nedideliuose miestuose, kur pastatai nėra dideli ir išsidėstę atokiau
vienas nuo kito. Aparatūra gana pigi, ją paprasta
įrengti. Pagrindinis šio dažnio trūkumas – jam
būtinos didelės (apie 6 m ilgio) arba nelabai efektyvios sutrumpintos siunčiamosios antenos. Atmosferinis ir industrinis triukšmai gana dideli ir
dažnai sudaro kliūčių signalams priimti.
VHF dažniai (nuo 146 iki 174 MHz) atmosferoje
slopinami labiau nei HF ruože, tačiau geriau atsispindi
nuo įvairiausių kliūčių ir naudotini dideliuose miestuose, kur gausu gelžbetoninių pastatų, išsidėsčiusių
gana arti vienas kito. Norint perduoti informaciją toliau, reikalingi retransliatoriai arba aukštai iškeltos
antenos. Šių dažnių aparatūra sudėtingesnė, tačiau
įrengti ją gana paprasta. Pagrindinis trūkumas yra
tai, kad reikalingas individualus vartotojo dažnis,
keliami griežti reikalavimai aparatūrai, todėl pakyla jos kaina. Šiame dažnių ruože dirba gana daug
vartotojų, jų keliami triukšmai gali netgi blokuoti
kitą ryšio kanalą.
UHF dažniai (nuo 410 iki 470 MHz) atmosferoje
slopinami dar daugiau nei VHF ruože, sklidimui turi
įtakos klimato sąlygos, tačiau jie puikiai atsispindi
net nuo mažų kliūčių. Šie dažniai naudotini informacijai perduoti nedideliais atstumais, dažnai
apsiribojama vienu ar keliais pastatais. Šio diapa- 

Irenijus Jodkauskas
UAB „Trikdis“
technikos direktorius
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 zono triukšmų lygis mažesnis, tai leidžia dirbti

1000 µV

30
µV

50 µV
V
100 µ

V

200 µV
50 µV
2000 µ
V

R – ryšio atstumas [km];
h1, h2 – antenų aukštis [m].

Jei priimančioji antena sumontuota 25 m
aukštyje, o siunčiamoji – ant žemės, tai veikimo
atstumas siekia 20–25 km. Jei ir siunčiamoji antena (pvz., retransliatoriaus) pakeliama į panašų
aukštį, tai tiesioginio ryšio atstumas padidėja iki
45–50 km.
Miesto sąlygomis tiesioginio matomumo
ryšys sunkiai įmanomas. Siunčiamosios antenos
montuojamos nedideliame aukštyje, šalia kitų daiktų,
turinčių įtakos antenoms, sunkiai prieinamose vietose,
kad jų nesuniokotų chuliganai. Ryšio trasoje susidaro
daugybė atspindžių, todėl atsispindintys signalai
keičia savo fazę, stiprumą ir net poliarizaciją. 1 pav.
parodyta, kaip kinta elektromagnetinio lauko stiprumas patalpoje.
Išspinduliuota ir atsispindėjusi energija pasiekia priimančiąją anteną, kurioje signalai, atkeliavę
skirtingomis amplitudėmis ir fazėmis, sumuojami.
2 pav. parodytas dažnas atvejis, kai priimami keli
atspindžiai.
Priimto signalo fazė priklauso nuo bangos
nueito kelio (nuo pusbangių skaičiaus trasoje) ir,
jei fazės sutampa, signalas padidėja, jei priešingos
– gali dingti visai. Siunčiamosios antenos padėties
pakeitimas net ketvirčiu bangos ilgio gali iš esmės
pakeisti priimamo signalo dydį.
Radijo bangų energija perduodama ne plona
lyg siūlas linija, o gerokai didesne erdvės dalimi.
Pagrindinė energijos dalis perduodama sukimosi
elipsoido erdvės dalimi (paprasčiau tariant, cilindru).
Apskaičiuoti erdvės dalies spindulį galima pagal
formulę (2):

µV

10
µV

,
kai:

50

0µ
10

mažesne spinduliuojamąja galia. Tačiau norint
perduoti informaciją iš pastato vidaus (čia daug
atspindžių), reikia didelio spinduliuojamo galingumo (daugiau sunaudojama ir energijos), didelio
retransliatorių tinklo arba aukštai iškeltų antenų.
Šiems dažniams perduoti naudojamos mažos,
tačiau efektyvios antenos, itin lengvai pritaikomos
kryptinės antenos. Be minėto trūkumo – didelio
retransliavimo tinklo būtinybės, pažymėtina ir
didelė aparatūros kaina bei individualaus vartotojo
dažnio poreikis.
Kaip jau žinome, patikimas ryšys galimas esant
tiesioginiam matomumui. Atstumas, kuriuo gali
veikti radijo apsauginė sistema, apribotas Žemės
kreivumo spinduliu. Literatūroje dažnai pateikiama formulė (1) leidžia nustatyti orientacinį ryšio
atstumą tarp pulto ir abonento antenų:

100 µV

200 µV

1 pav. Elektromagnetinio lauko pasiskirstymas patalpoje

Priėmimo kryptis

Tai reiškia, kad visi objektai, esantys arčiau kaip
per Hmax, turės įtakos bangos sklidimui ir ta įtaka
galės keistis, kintant objektų vietai ar būsenai. Jei
veikiama 2 m ilgio banga ir atstumas tarp antenų
siekia 1 km, tai sukimosi elipsoido spindulys bus
apie 22 m.
Industriniai, pramoniniai triukšmai radijo
ryšio kanale mažėja didėjant darbo dažniui. Jei
darbo dažniui būdingas didelis triukšmų lygis,
priimti ir atpažinti signalą darosi sudėtinga. Reikia
prisiminti, kad neužtenka vien priimti signalą, bū-

λ

,
kai:

Hmax – sukimosi elipsoido
spindulys [m];
R – atstumas tarp siunčiamojo
ir priimamojo taškų [m];
λ - bangos ilgis [m].

URx = U1 + U2 ;
jei fazės sutampa,
gausime dvigubą įtampą,
jei priešingos – URx = 0.
U1

URx

U2

2 pav. Atsispindėjusių signalų
sumavimas priimančiojoje antenoje

tina ir teisingai dekoduoti siunčiamą signalą,
neturėti klaidinančių pranešimų. Triukšmas
eteryje atsiranda dėl atmosferos reiškinių, nuo
radiofoninių ar ryšio radijo stočių, veikiančių kitais
dažniais, taip pat nuo pramoninių įrengimų, todėl
taikomi net ir nuo klaidų apsaugoti kodavimo
būdai ne visada užtikrina patikimą priėmimą. Visos išvardytos priežastys rodo, kad, norint užtikrinti
patikimą radijo ryšį, būtina vertinti priimto signalo
stiprumą bei jo stabilumą laike. Matavimo ribos
turi būti pakankamai plačios, kad tai būtų galima
atlikti objektyviai.
3 pav. parodytas signalo stiprumo matavimas
RAS-2M sistemoje. Priimamo signalo įtampa matuojama 0,2–500 µV ir keičiama į 16 lygių.
1 lentelėje parodyta signalų stiprumo
ir lygių atitiktis. Signalo lygis paprastai turi
viršyti priėmimo aparatūros jautrumą 10 kartų,
maksimalų eterio triukšmų lygį – bent 3 kartus.
Jei ryšio kanalas laisvas, pranešimas bus tikrai
priimtas ir atpažintas. Pagal RAS-2M sistemą ne
žemesnis kaip trečias priėmimo lygis užtikrina
pakankamą signalo stiprumą. Taigi ryšio sutrikimų dėl
nepakankamo signalo stiprumo nebūna. Praktiniai rezultatai patvirtina šių teiginių teisingumą.
Radijo ryšio patikimumui daugiausia įtakos
turi teisingas antenų parinkimas, jų įrengimas ir
suderinimas. Pagrindinė spinduliuojamos energijos dalis sunaudojama išspinduliuojant signalą iš
pastato vidaus. Montuojamos prie sienos antenos
išderinamos, patalpoje susidaro atspindžiai, kurie
slopina vienas kitą. Jei priimamas signalo stiprumas pakankamas (didesnis negu trečias) ir stabilus, papildomi derinimai ekonomiškai netikslingi. Tačiau, jei priėmimo lygis nepakankamas, tenka
gaišti laiką parenkant ir suderinant antenas.
Antenos efektyvumą lemia antenos aukštis.
Jis parodo, kuri elektromagnetinės energijos dalis
pakeičiama signalo įtampa. Reikia pažymėti, kad
antenos stiprinimo koeﬁcientas nėra tapatus efektyviam aukščiui ir išreiškia antenos efektyvumą,
palyginti ją su idealiu spinduliuotuvu ar pusbangės
ilgio vibratoriumi.
Praktiškai dažniausia naudojamos ketvirčio
bangos ilgio vertikalios antenos, kurioms būdingas
pakankamas spinduliavimo efektyvumas bei
montažo patogumas. Montuojant anteną ant
siųstuvo antenos lizdo, paprastai nepavyksta reikiamai suderinti. Antenos, jungiamojo kabelio
ir siųstuvo tarpusavio suderinimas nusakomas
stovinčios bangos koeﬁcientu (SBK), kuris gali būti
nuo 1 (idealiu atveju) iki begalybės. 2 lentelėje
parodyta, kuri siųstuvo galios dalis prarandama
dėl nepakankamo suderinimo.
Suderinimo vertinimas SBK:
• nuo 1,0 iki 1,5 – geras;
• nuo 1,5 iki 3,0 – patenkinamas;
• daugiau nei 3,0 – prastas.
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Uin, µV
4,5
4
3,5
3
2,5

Pakankamas lygis

2
1,5
Triukšmų lygis

1
0,5

Aparatūros jautrumas

5

0
3
2
1
Lygiai
3 pav. Signalo stiprumo matavimas RAS-2M sistemoje

Centrinio imtuvo ar retransliatoriaus antenos
suderinimas turi būti geras. Priešingu atveju
tikėtis patikimo ryšio sunku ir kitos naudojamos
priemonės bus nelabai efektyvios. Centrinio imtuvo ar retransliatorių antenos instaliuojamos kiek
galima aukščiau. Nuo antenos įrengimo aukščio ir
jos efektyvumo priklauso sistemos veikimo spindulys. Abonentinio siųstuvo antenos suderinimui keliami mažesni reikalavimai, SBK gali būti didesnis
nei 3,0. Tačiau antenos, leidžiančios pasiekti
didesnį stiprinimą, panaudojimas ir geras antenos
suderinimas yra kur kas efektyvesnis būdas siekti
ryšio patikimumo nei siųstuvo galios didinimas.
Tai gerai iliustruoja 2 lentelė.

Vertėtų dar kartą paminėti svarbiausius bangų
sklidimo ir abonentinių modulių įrengimo akcentus:
• radijo bangos iš saugomo objekto į pultą sklinda sudėtinga trajektorija, su daugybe atspindžių;
• radijo banga užima tam tikrą erdvės dalį, kuri
savo ruožtu turi įtakos signalo perdavimui;
• būtina matuoti priimamo signalo stiprumą
ir pagal jį vertinti abonentinio modulio įrengimo
kokybę;
• antenų efektyvumas ir jų suderinimas turi
didžiausią įtaką sistemos veikimo aprėpčiai ir
signalų priėmimo patikimumui.

1 lentelė

Priimamo
signalo lygis

Imtuvo įėjimo
signalo įtampa

Priimamo signalo
lygis

Imtuvo įėjimo
signalo įtampa

0

0 ÷ 0,5 µV

A(10)

9 ÷ 15 µV

1

0,5 ÷ 1 µV

B(11)

15 ÷ 30 µV

2

1 ÷ 2 µV

C(12)

30 ÷ 60 µV

3

2 ÷ 3 µV

D(13)

60 ÷ 120 µV

4

3 ÷ 4 µV

E(14)

120 ÷ 250 µV

5

4 ÷ 5 µV

F(15)

> 250 µV

6

5 ÷ 6 µV

7

6 ÷ 7 µV

8

7 ÷ 8 µV

9

8 ÷ 9 µV

2 lentelė
Galia, %

1
100

2
88

3
75

4
64

5
55,6

7
44

10
33

20
18,1

Nuostoliai, %

0

12

25

36

44,4

66

67

91,9

SBK
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Naujienos elektroninės apsaugos rinkoje:

aukštesnis apsaugos sistemų
integravimo lygis
Į Lietuvos apsaugos produktų rinką įsiveržė
gausybė įmonių, siūlančių įvairius saugos
sprendimus – gaisrinę signalizaciją, įeigos
kontrolę, apsaugos signalizaciją, vaizdo
stebėjimą kameromis ir kt. Ne ką mažesnė
ir užsienio gamintojų, kurie specializuojasi
vienoje ar kitoje apsaugos įrangos srityje,
įvairovė.

Nors siūlomų apsaugos sistemų ir jų
komponentų asortimentas tikrai didelis, o Lietuvos
įmonės yra pajėgios pateikti sudėtingus kompleksinius sprendimus, vis dar iškyla skirtingų apsaugos
sistemų integravimo problemų. Kiekvienam apsaugos produktui būdinga tam tikra programinė įranga,
naudojami skirtingi protokolai, todėl itin sudėtinga
visus prietaisus sujungti į visumą.

Giedrius Zaicevas
UAB „Fima“
Apsaugos sprendimų
departamento direktorius

Sudėtinga integracija
Norint apsaugos sistemą sukurti iš skirtingų
gamintojų įrangos, neapsieinama be išorinių
įrenginių – protokolo keitiklių, relinių kontaktų,
įeigos modulių ir kt. Tai smarkiai sumažina visos
sistemos darbo spartą bei patikimumą.
Apsaugos sistemos kūrimas iš skirtingų
gamintojų produkcijos kenkia jos funkcionalumui:
neefektyvi komponentų sąveika lemia prastą visos
sistemos darbą. Ekspertų manymu, kur kas tikslingiau
integruoti visas sistemas viename valdiklyje.
Kol kas Lietuvoje apsaugos sistemos dažniausiai
integruojamos naudojant kompiuterinę programinę
įrangą. Programa surenka įdiegtų atskirų sistemų
duomenis, kuriuos galima stebėti monitoriuje. Vis
dėlto programinės įrangos pagrindu integruotų apsaugos sistemų paplitimą riboja sistemų tarpusavio
sąveikos problemos. Be to, tokio tipo integracija ne-

didina sistemos funkcionalumo, kadangi kiekviena
sistema vis tiek veikia autonomiškai.
Augant vartotojų išprusimui saugos sistemų
srityje, sistemų funkcionalumui ir tarpusavio
sąveikai keliami vis didesni reikalavimai. Bendrovės
„Fima“ darbuotojams vis dažniau rūpesčių kelia
užsakovai, pageidaujantys išties sudėtingų integralių
sprendimų. Jų aukštą funkcionalumo lygį užtikrinti
gali tik profesionali įranga, kuriai nereikia papildomų
tarpinių jungčių.

Du gamintojai, galimybių – begalė
Siekdama patenkinti augančius Lietuvos
rinkos poreikius, bendrovė „Fima“ lapkričio viduryje
pasirašė bendradarbiavimo sutartis su dviem garsiais belgų apsaugos įrangos gamintojais „VSK
Electronics“ ir IDCS („System De Sécurité Integré“).
Artimiausiu metu mūsų šalies rinkai ketinama
pristatyti jų produktus.
Šios kompanijos, dar mažai pažįstamos lietuviams, jau yra gerai žinomos ir vertinamos daugelyje pasaulio valstybių. Bendrovės pelnė gerą vardą
siūlydamos itin patikimus apsaugos sprendimus.
Pavyzdžiui, kompanijos „VSK Electronics“ sistemos
yra įdiegtos daugiau nei 8 tūkst. bankų ar jų ﬁlialų,
tūkstantyje pašto punktų, taip pat telekomuose,
telekomunikacijų bendrovėse, ligoninėse, oro uos-

tuose, kalėjimuose, prekybos centruose, biuruose,
degalinėse ir kituose objektuose.
Kaip partnerės šios kompanijos pasirinktos
neatsitiktinai. „VSK Electronics“ ir IDCS sistemos integruoja įvairius apsaugos sprendimus, tokius kaip
įėjimo į pastatą kontrolė, įsilaužimų nustatymas ir
techniniai aliarmai, skaitmeninis vaizdo įrašymas,
lankytojų, sargybos postų, buvimo pastate, nuosavų
automobilių aikštelių kontrolė, laiko ir lankomumo
ﬁksavimas.
Sprendimą sutartis pasirašyti su dviem gamintojais lėmė klientai, į kuriuos šios kompanijos
orientuojasi. „VSK Electronics“ sistemos labiau pritaikytos bendrovėms, kurių ne itin stambūs ﬁlialai
išsidėstę plačioje geograﬁnėje erdvėje, pavyzdžiui,
degalinių ar parduotuvių tinklams. Tuo tarpu IDCS
gaminiai skirti stambioms bendrovėms ir dar
sudėtingesniems saugos sprendimams.
Tiek „VSK Electronics“, tiek ir IDCS savo technines
žinias ir „protingų“ naujoviškų elektroninių saugos sistemų išmanymą derina su jau naudojamomis technologijomis, todėl jų produktai gali būti
sėkmingai suderinami su šiuo metu naudojama
įvairiausių apsaugos sistemų įranga.

Sprendimų unikalumą atskleidžia
valdiklis
Belgų kompanijų siūlomi produktai integruoja
apsaugos, skaitmeninio vaizdo įrašymo ir įeigos
kontrolės sistemas viename valdiklyje, kuris ir
užtikrina bendrą sistemos kontrolę. Tai itin patogu ir
veiksminga.
Skirtingas funkcijas atliekančias sistemas integravus viename valdiklyje, nebereikalingi išoriniai
sujungimo įrenginiai. Be to, į vieną sistemą sujungus visus apsaugos sistemos komponentus, galima
programuoti ne tik jų funkcijas, bet ir tarpusavio
sąveiką. Tokiu būdu padidinamas funkcionalumas. Pavyzdžiui, viename iš pastato kabinetų
susidariusią „ypatingąją“ padėtį (neleistiną įėjimą į
saugomą zoną) galima lengvai nustatyti remiantis
kelių prietaisų – tame kabinete įmontuotos vaizdo
kameros ar judesio jutiklių – vienu metu rodomais
duomenimis. Tai leidžia efektyviai išnaudoti pastate
įrengtus prietaisus, greitai nustatyti pavojaus signalų
tikrumą ir sureaguoti į juos.
Dėl sprendimų integracijos padidėja ir bendras
saugumo lygis – informacija iš skirtingas funkcijas
atliekančių prietaisų yra apdorojama ir siunčiama į
vieną sistemos valdymo programą. Tad vartotojas
gali stebėti, administruoti ir analizuoti sistemą iš
vienos darbo vietos.
Profesionali integruota apsaugos sistema palieka galimybę ateityje ją tobulinti ir plėsti, atsižvelgiant
į naujus poreikius. Sistemos valdymo programa
sukuria patogią vartotojo sąsają, leidžiančią naudojant įmonės kompiuterių tinklą į bendrą apsaugos

sistemą įtraukti naujus komponentus arba pasenusius pakeisti naujais. Be to, kompiuterių tinklų
pagrindu galima sujungti keletą valdiklių. Tai leidžia
sukurti stambią centralizuotą apsaugos sistemą.

Partneriams – dideli reikalavimai
Kai kurie skeptikai dvejoja, ar saugu visas apsaugos sistemas integruoti viename valdiklyje, neva,
jam sugedus, nustotų veikusios visos jame integruotos sistemos. Tačiau šios įrangos gamintojai užtikrina
sistemos patikimumą ir tolygų darbą. Ir „VSK Electronics“, ir IDCS produkcijos gamyba organizuojama
atsižvelgiant į ISO 9001:2000 kokybės standartų
reikalavimus. Bendrovių gaminiams suteikti draudi-

Belgų produkcija pasitiki ir valstybinės įstaigos, ir
verslo atstovai – ją pasirinko Europos Parlamentas
(nuotrauka viršuje), KPMG (nuotrauka apačioje).
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mo bendrovių reikalavimus atitinkantys sertiﬁkatai,
tokie kaip EN 50131 bei nacionaliniai, pagrįsti kitų Europos valstybių standartais (VdS, INCERT, NCP, BS).
Belgų gaminių patikimumą liudija ne tik griežti
produkcijos kokybės reikalavimai bei bendrovių
gauti sertiﬁkatai ir apdovanojimai, bet ir stambiausių
tarptautinių bendrovių rodomas pasitikėjimas bei
partnerystės pasirinkimas. Tarp jų – tokios garsios
kompanijos kaip „Deutsche Post“, „Earnst & Young“,
„France Telecom“, „Postbank NL“, „Citibank Poland“ ir
daugybė kitų.
Belgų specialistai itin reikliai vertina savo
produkciją, jos kokybę, tačiau kartu labai atidžiai
renkasi ir partnerius, kuriems patiki diegti savo
sistemas. Gamintojai laikosi požiūrio, kad blogo
specialisto įdiegta įranga veiks prastai: netinkamai
instaliuota technika neatliks savo funkcijų ir neleis
vartotojui pasinaudoti visomis jos teikiamomis
galimybėmis. Todėl abu partneriai siekia, kad jų
įrangą diegtų sertiﬁkuoti inžinieriai, kuriems keliami
dideli reikalavimai. Partneriai belgai jau organizuoja
specialius kursus ir „Fimos“ specialistams.
Prognozuojama, kad kokybiškai nauji apsaugos
produktai bus paklausūs Lietuvoje, ypač tarp tų verslo įmonių, kurioms svarbus jų turto saugumas, efektyvesnis ir modernesnis sistemų valdymas bei darbo
organizavimas. Naujas sistemas vertės diegti ir toms
bendrovėms, kurių ﬁlialai yra toli vienas nuo kito. 

www.fima.lt
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Jaunos įmonės
sėkmės formulė
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Darbuotojų atranka
Darbuotojų atranka elektroninės apsaugos
sistemų sferoje yra rimta problema. Pirmiausia
itin trūksta gerų šios srities specialistų. Tikri profesionalai, turintys didžiulę patirtį, jau dirba kitose
įmonėse. Dėl to tenka „auginti“ jaunimą. Nedaug
jaunų specialistų gali greitai įsigilinti į sistemų

Šiandien Lietuvos elektroninės apsaugos
sistemų rinkoje yra apie 500 įmonių.
Kasdien jų atsiranda vis naujų. Kiekviena
nauja įmonė turi savo plėtros planą, finansinę
strategiją, tikslų ir rezultatų pasiekimo
sistemą. Tinkamos strategijos pasirinkimas
turi didžiulę reikšmę įmonės sėkmei.

Darbo patirtis ir įgūdžiai
Naujos įmonės steigėjai turi turėti nors
minimalią darbo patirtį šioje srityje, priešingu
atveju pradėti bus tikrai nelengva. Patirtis įmonių
vadovams yra didžiulis privalumas plėtojant

Valdas Pranckūnas
UAB „Kopranas“ direktorius

Andrius Kneziauskas
UAB „Kopranas“
technikos direktorius

įmonės veiklą. Elektroninių apsaugos sistemų
speciﬁkos išmanymas yra pagrindinis veiksnys
pradedant veiklą šioje srityje. Reikia žinoti, iš ko susideda sistemos, jų techninius ypatumus, galimybes
ir t. t. Taip pat reikia mokėti suprojektuoti ir pateikti
tokias sistemas bei paslaugas. Be tokios patirties
nežinosi, ką ir už kiek reikia siūlyti, kokius darbuotojus samdyti, kokią įrangą naudoti, kokius darbus
atlikti ir kokiais principais vadovautis. Galų gale be
viso šito neįmanoma tiksliai apskaičiuoti darbo
sąnaudų, išlaidų ir pelno. Žodžiu, pradedant reikia
turėti tam tikrą žinių bagažą šioje srityje.

Vadybos reikšmė
Dar vienas iš svarbesnių įmonės sėkmės
formulės elementų yra vadyba. Aišku, tai yra labai
plati sfera, bet, kalbėdami apie elektroninės apsaugos įmonės veiklą, mes apimam tokius momentus
kaip bendravimas su partneriais (įmonės, iš kurių
galima pirkti montuojamą įrangą); bendravimas su
konkurentais (įmonės, kurios dirba toje pačioje srityje); bendravimas su klientais (galutinis vartotojas, kuris perka paslaugą). Tai vieni iš pagrindinių
veiksnių, kurie lemia sėkmingą įmonės vadybos
funkcionavimą.

Reklama
Kad reklama būtų efektyvi, reikia tinkamai pasirinkti, kur ir kaip reklamuotis. Šiais laikais reklamos
gausu, tačiau didžiausia jos dalis nėra efektyvi.
Galima investuoti didžiulius pinigus į įvairiausias
reklamines kampanijas, bet negauti norimo
rezultato. Pavyzdžiui, reklama jau nėra tokia
veiksminga kaip anksčiau, todėl tenka vėl ieškoti
kitų reklamavimosi būdų. Kai kurie būdai – internetas, užrašai ant transporto priemonių, įmonės
kontaktinė informacija einamuosiuose ir baigtuose
objektuose – dabar yra efektyvūs. Tačiau paprastai
efektyviausia - kokybiškai atliktas darbas. Šis reklamos tipas veikia matricos principu. Tai matyti iš
patenkintų klientų.

techninius ypatumus, tačiau tie, kuriems pavyksta,
sugeba kokybiškai ir greitai atlikti darbą. Tokiu
atveju gali atsirasti rizika, kad jaunas darbuotojas,
įgijęs vertingų žinių, gali išeiti į konkuruojančią
įmonę. Kad taip neatsitiktų, mūsų manymu, darbuotojui reikėtų sudaryti visas sąlygas tobulėti,
kartu skatinant jį dirbti. Darbuotojas turi jausti
atsakomybę ir didžiuotis dirbdamas savo įmonėje.

Ar amžius svarbu?
Bendraujant su klientu, reikia turėti daug
svarių argumentų, įtikinančių jį nusipirkti paslaugą
būtent iš jūsų. Dažnam potencialiam klientui yra
labai svarbu, kad pasirinktas rangovas turėtų kuo
didesnį darbo stažą ir daugiau praktikos šioje srityje.
Tai skatina jį daryti tam tikras išvadas ir pasirinkti
atitinkamą rangovą. Amžius – tai patirtis, o patirtis
leidžia gerai atlikti darbą. Bet yra kita medalio pusė,
kai tam tikra „patirtis“ nėra klientui naudinga. Šiais
laikais elektroninių apsaugos sistemų technologijos tobulėja. Kartu su jomis reikia augti ir įmonių
specialistams. Ne paslaptis, kad dažnai jauni specialistai turi daugiau iniciatyvos ir noro tobulėti. Mes
jokiu būdu nenorime sumenkinti vyresnio amžiaus
specialistų, tačiau progreso pagrindas – jaunas
kolektyvo branduolys.

Kas svarbiausia?
P + V + K = sėkmė,
kur P – planavimas ir patirtis, V – vadyba ir
vystymasis, K – kokybė ir konkurencingumas. Taigi
sėkmės formulė yra labai nesudėtinga, tačiau, kita
vertus, tai reiškia labai kruopštų darbą, reikalaujantį
daug pastangų ir įgūdžių.
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Skaitmeniniai vaizdo
įrašymo įrenginiai C-Keep

Viena pagrindinių vaizdo stebėjimo sistemos
dalių – tai įrašymo įrenginys. Vartotojui,
norinčiam išsirinkti sistemą, tikrai yra dėl ko
pasukti galvą. Ką pasirinkti? O rinktis yra iš
ko: tai ir analoginiai vaizdo magnetofonai,
ir skaitmeniniai vaizdo įrašymo įrenginiai, ir
kompiuterinės vaizdo įrašymo plokštės.

Aurimas Staškus
UAB „Eproma“ vadybininkas
www.eproma.lt

Net ir eilinis vartotojas gerai supranta, kad
sparčiai ištobulėję skaitmeniniai vaizdo įrašymo
įrenginiai smarkiai lenkia analoginius. Pastarieji jau
darosi visai nebepopuliarūs. Belieka rinktis tik tarp
autonominio įrašymo įrenginio ir kompiuterinės
vaizdo įrašymo plokštės. Atrodo, pasirinkimas
sumažėjo iki minimumo: 1 iš 2, bet ir skaitmeninių
vaizdo įrašymo įrenginių painiavoje tikrai sudėtinga
susigaudyti. Ką daryti vartotojui?
Vartotojas turėtų sukonkretinti savo tikslus
– žinoti, ko jis tikisi iš vaizdo stebėjimo sistemos
įrašymo įrenginio, kiek kamerų jis ketina įdiegti
savo sistemoje ir kokios trukmės įrašas jam reikalingas. Įrašo trukmę lemia įrenginio naudojamas
vaizdo glaudinimo algoritmas. Šiuo metu rinkoje
populiariausi yra „Wavelet“, „Mpeg-2“, „Mjpeg“,
„Jpeg2000“, „Mpeg4“, kai kurie gamintojai dar
siūlo ir savo vaizdo glaudinimo būdų, kitaip
vadinamų modiﬁkuotais „MJpeg“. Atsižvelgiant į
pasirinktą algoritmą, kiekvienos kameros kadras
gali būti įrašomas nuo 2 KB iki 40 KB dydžiu. Iš kur
toks skirtumas? Tai priklauso nuo įrenginio naudojamo algoritmo: kuo algoritmas naujesnis, tuo
vaizdas yra labiau glaudinamas (spaudžiamas), o
įrenginio įrašymo raiškų galima pasirinkti daugiau.
Kuo raiška didesnė, tuo didesnį failą gausime, ir
atvirkščiai. Bet ar visada mažesnis failo dydis yra

geriau? Žinoma, kad ne. Juk kuo daugiau vaizdas spaudžiamas, tuo labiau nukenčia jo kokybė,
o kam reikalingas neinformatyvus įrašas? Įrašo
archyvui svarbus ir skaimeninio vaizdo įrašymo
įrenginio palaikomų kietųjų diskų, į kuriuos įrašoma
ir kuriuose saugoma informacija, kiekis. Didelis
įrenginio privalumas yra jo gebėjimas jungtis su
išorine kietųjų diskų talpykla.
Jeigu vartotojui aktuali tik 1–4 kamerų informacija ir nereikalingas ilgas įrašo archyvas,
tai jam naudingiausia rinktis ekonominės klasės
skaitmeninį vaizdo įrašymo įrenginį (SVĮĮ). Jeigu
kamerų yra daugiau, patartina rinktis pažangesnį
įrenginį. Vieną iš tokių aptarsime šiame straipsnyje.
UAB „Eproma“, dirbanti jau 13 metų apsaugos
sistemų srityje, Lietuvos vartotojui pristato SVĮĮ
seriją „C-Keep 1610“, „C-Keep 920“, „C-Keep 430“.
Tai 16, 9 ir 4 vaizdo kanalų įrašymo įrenginiai. Šių
įrenginių išskirtinis bruožas – „Triplex“. „Triplex“
– tai įrenginio savybė, kuri apibrėžia vienu metu
galimų atlikti operacijų kiekį, šiuo atveju – tris
(vaizdo įrašymas, vaizdo atkūrimas ir perdavimas
internetu). Šiomis savybėmis negali pasigirti
ekonominės klasės SVĮĮ – dažniausiai jie leidžia tik
vieną operaciją, t. y. kol jūs stebite įrašą ar keičiate
nustatymus, įrašas neformuojamas.
„C-Keep“ serijos SVĮ įrenginiai turi integruotą
tinklo plokštę, leidžiančią stebėti vaizdus tiek per
lokalius TCP/IP tinklus, tiek per internetą. Viena
patraukliausių šios serijos savybių – jie pateikiami
kartu su centrinio valdymo programa (CMS – Central Management Software), kuri leidžia integruoti
atskirus DVR į vieną bendrą sistemą, apimančią iki
100 SVĮ įrenginių. Ši programinė įranga, ne taip
kaip kitų gamintojų, siūloma nemokamai, nerei-

kia jokio papildomo įrenginio, ją galima įdiegti
į bet kurį įmonės kompiuterį. Ši funkcija buvo ne
vieną kartą panaudota diegiant sistemas įmonėse,
kurios turi keletą ﬁlialų ar prekybos taškų, jų
vaizdo sistemas sujungiant į vientisą visumą. Taip
išsprendžiamas SVĮĮ administravimo klausimas. Ši
programa leidžia „C-Keep“ serijos SVĮ įrenginius
visiškai administruoti per internetą iš kito miesto.
Dar viena išskirtinė savybė – tai 4 vidinių
IDE įrenginių prijungimo galimybė. Galima prijungti iki 2 TB kietųjų diskų masyvą. „C-Keep“
serijos SVĮĮ konstrukcija leidžia vieną įrenginį
pakeisti į nešiojamąjį HDD arba CD-RW bei DVDRW įrenginį duomenims archyvuoti bei perkelti.
Išspręstas ir duomenų apsaugos nuo praradimo
dėl kietojo disko gedimo galimybės klausimas
– į įrenginį įdiegta duomenų kopijavimo funkcija
„Miroring“ (veidrodinis atspindys), t. y. duomenys
kaupiami lygiagrečiai į 2 skirtingus IDE įrenginius
ir, vienam diskui sugedus, duomenų kopija išlieka
antrame diske.
SVĮ įrenginio vaizdo įrašo kokybė tikrai patenkins
reiklų vartotoją. Lankstus nustatymų pasirinkimas leis
sudėlioti skirtingas raiškas bei įrašymo greičius tiek visoms kameroms kartu, tiek kiekvienai kamerai atskirai.
Įrašymo greitis yra 100 k/s 16 kanalų įrenginiuose,
50 k/s – 9 ir 4 kanalų įrenginiuose. Pasirenkama
raiška: 720x576, 640x288, 352x288. Tokia didelė
nustatymų įvairovė leis lanksčiai pasirinkti nustatymus, kad vaizdo įrašo archyvas būtų ilgesnis.
Duomenys kaupiami MPEG II formatu, vadinasi,
jūsų perkeltus duomenis CD-RW ar DVD-RW laikmenos leis be jokių trukdžių nuskaityti bet kuriam
kompiuteriui, nes šis formatas yra labai plačiai
paplitęs (naudojant šį algoritmą, koduojami DVD
ﬁlmai).
„Eproma“, norėdama palengvinti vartotojo
darbą su SVĮĮ, šiuos įrenginius pateikia su lietuvišku
vartotojo meniu. Juose galima pasirinkti meniu
anglų, vokiečių, rusų bei lenkų kalbomis.
„C-Keep“ serijos SVĮ įrenginių stabilumą
lemia unikali OS sistema ir „Watchdog“ funkcija.
Šie įrenginiai pasižymi funkcijų gausa, kuri leidžia
juos visiškai integruoti su apsaugos bei kitomis
sistemomis. Tai 16 aliarminių įėjimų, 4 išėjimai,
priešaliarminis rašymas, judesio detekcija, programuojami įrašo tvarkaraščiai, integruotas
PTZ kamerų valdymas, 2 monitorių prijungimo
galimybė (1 pagrindinis, 1 „Spot“), S-video jungtis
bei VGA jungtis papildomiems monitoriams prijungti.
Visos šios aptartos ir papildomos funkcijos nulėmė ne vienos įtakingos kompanijos
apsisprendimą diegti šiuos skaimeninius vaizdo
įrašymo įrenginius į jau turimas ar projektuojamas
vaizdo stebėjimo sistemas. Todėl tikimės, kad šis
trumpas pristatymas padės pasirinkti SVĮĮ jūsų

naudojamai sistemai.

Ko gero geriausi objektyvai...

Formatas: 1/3“
Montavimo tipas: CS
Diapazonas: 3,5 – 8 mm
Šviesos pralaidumas: F 1,4 – 360C
Apžvalgos kampas: 77,6 – 35,4
Matmenys: Ø33,5 x 42,6 x 43,5
Svoris: 45g
Yra suderinamas su IR pašvietimu

Formatas: 1/3“
Montavimo tipas: CS
Diapazonas: 3,5 – 10,5 mm
Šviesos pralaidumas: F 1,0 – 360C
Apžvalgos kampas: 81,6 – 27,2
Matmenys: Ø38,5 x 48 x 48,8
Svoris: 67g

UAB ,,SAREME”
Naugarduko g. 32/2, LT-03225, Vilnius
Tel. 8-5 2135047, Tel/faks. 8-5 2333567
El.p. sareme@sareme.lt, http://www.sareme.com
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Adresinė apsaugos
sistema
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Audrius Raibis
UAB „Paradox Distribution Centre“
technikos vadybininkas

Apsaugos sistemų rinkos evoliucija perėjo į
naują etapą, kai atsirado adresinės sistemos. Iki
šiol paprasčiausiose sistemose jutikliai buvo jungiami tiesiogiai į centralės analoginius įėjimus, o
pažangesnes sistemas buvo galima plėsti naudojant integruotą skaitmeninę magistralę, prie
kurios galima prijungti zonų praplėtimo modulius

su analoginiais įėjimais jutikliams prijungti. Dabar,
atsiradus adresinei apsaugos sistemai, jutikliai jungiami tiesiai į skaitmeninę magistralę.
Adresinės apsaugos sistemos jutikliai ir išplėtimo
moduliai jungiami prie vieno keturių gyslų magistralinio kabelio bet kurioje vietoje ir bet kokiu būdu
(lygiagrečiai, nuosekliai arba žvaigždės principu).
Taip taupomas kabelis, mažinamos instaliavimo
sąnaudos, viskas padaroma greičiau. Prireikus vėliau
labai paprasta sistemą praplėsti.
Visus jutiklius ar išplėtimo modulius galima valdyti ir programuoti, tiesiogiai viename
taškeprisijungus prie magistralės klaviatūra ar kompiuteriu. Naudojantis specialia programine įranga,
derinimo darbus galima atlikti telefono linija, internetu. Instaliuotojui nebereikia ﬁziškai liesti kiekvieno
modulio ar jutiklio juos derinant.
Gerokai padidėja saugumo lygis, nes nėra

Nuotolinio valdymo pultelis
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Bevielio ryšio modulis

C - centralė, J - jutikliai, M - moduliai

analoginių grandžių, kurias būtų galima trumpinti
ar kitaip apeiti. Visi sistemos moduliai, prijungti prie
magistralės, nuolat keičiasi duomenimis su centrale
specialiu užkoduotu protokolu. Todėl kiekvienas
bandymas apeiti sistemą iš karto atpažįstamas.
Sistemoje naudojami visiškai programiškai
valdomi, absoliučiai skaitmeniniai jutikliai, kurie
tiesiogiai paverčia analoginį PIR sensoriaus signalą
skaitmeniniu, stiprina ir apdoroja duomenis nenaudodami analoginių grandžių. Skaitmeniniai jutikliai pasižymi dideliu tikslumu, patikimumu, jie
nereaguoja į klaidingus aliarmus. Kiekvieno jutiklio
šviesos diodą ir jautrumą galima valdyti nuotoliniu būdu (klaviatūra, kompiuteriu). Nereikia ﬁziškai
liestis prie jutiklių norint reguliuoti jų jautrumą ar
išjungti erzinantį šviesos diodą miegamajame.
Adresinė apsaugos sistema – saugesnis, patikimesnis ir lankstesnis būdas apsaugoti turtą.
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Naujos kartos kortelių
skaitytuvai
UAB „Telekonta“ pristato naujos kartos
įvairios paskirties kortelių skaitytuvus. Tai pigus sprendimas šiuolaikinėms įėjimo kontrolės
sistemoms, kuris turėtų sėkmingai konkuruoti su dauguma šiuo metu rinkoje esančių
skaitytuvų. Visų serijų skaitytuvai turi CE
sertifikatus. UAB „Telekonta“ gali
patraukliomis kainomis pasiūlyti įvairių
tipų „Mifare“ kortelių šiems skaitytuvams.

Nerijus Belovas
UAB „Telekonta“ vadybininkas

Serijos 56S įėjimo kontrolės durų skaitytuvai
skirti „Mifare“ tipo kortelėms.

Dvigubos technologijos įėjimo kontrolės
skaitytuvų 55 serijos privalumai:

GE Security.
Sparčiai besiplečiančios elektroninės
saugos technologijų rinkos lyderis
Autonominės įėjimo kontrolės sistemos
96 privalumai:
• autonominis veikimas arba galimybė per RS485
sąsają sujungti į tinklą;
• ISO14443A „Mifare“ kortelių technologija;
• IP40 apsaugos klasė;
• veikimo temperatūra – nuo –20ºC iki +65ºC;
• durų atidarymo ir uždarymo režimas;
• laiko kontrolės įtaisas;
• galimas išorinis TCP / IP konverterio modulis;
• daugiaspalvis LED ir vidinis skambutis;
• naudojama kortelė, kortelės + PIN funkcija arba
PIN funkcija;
• 1 išėjimas, 2 įėjimai.

„GE Infrastructure Security“ padeda žmonėms saugoti savo bendruomenę, šeimą, turtą. GE siūlomos
technologijos tinka tiek gyvenamajam būstui saugoti, tiek ir komercinių, pramonės ar net valstybinės
svarbos objektų saugos problemoms spręsti. Mes galime pasiūlyti sprendimus visokiems atvejams:
sudėtingas vaizdo stebėjimo sistemas, patikimas apsaugos nuo įsilaužimo, priešgaisrinės apsaugos
sistemas, nekilnojamojo turto ar kitokios nuosavybės elektroninės kontrolės priemones, taip pat narkotikų
bei sprogstamųjų medžiagų aptikimo įrangą.

• „Wiegand“, RS232, RS485 sąsajos;
• TCP / IP versija kaip papildoma funkcija;
• veikimo dažnis – 13.65 MHz ir 125 kHz EM;
• IP65 apsaugos klasė;
• naudojamos „Mifare® 1k“, „Mifare® 4k“ ir kitos
ISO-14443A kortelės; EM 125kHz kortelės;
• daugiaspalvis LED ir vidinis skambutis;
• naudojama kortelė arba kortelės + PIN funkcija;
• autoatsakymo funkcija: nuolatinis ID numerių skaitymas ir siuntimas.

Šios serijos skaitytuvų privalumai:
• pigus būdas įėjimo kontrolės sistemoms įgyvendinti;
• galimybė derinti su dauguma šiuo metu rinkoje
esamų kontrolerių;
• „Wiegand“, RS232, RS485 sąsajos;
• TCP / IP versija kaip papildoma funkcija;
• veikimo dažnis – 13.65 MHz;
• daugiaspalvis LED;
• naudojama kortelė arba kortelės + PIN funkcija;
• IP65 apsaugos klasė;
• autoatsakymo funkcija: nuolatinis ID numerių skaitymas ir siuntimas;
• naudojamos kortelės: „Mifare S50“, „Mifare S70“,
„Mifare Pro“;
• bekontaktės sąsajos tipas – „ISO14443 Type A
Mifare“;
• veikimo temperatūra – nuo –20ºC iki +65ºC;
• DC 9 V ~ 16 V.

Laiko apskaitos sistemos 86 privalumai:
Stalinių „Mifare“ skaitytuvų 66 serijos
privalumai:
• USB, RS232 sąsajos;
• TCP / IP versija kaip papildoma funkcija;
• veikimo dažnis – 13.65 MHz;
• daugiaspalvis LED;
• autoatsakymo funkcija: nuolatinis ID numerių
skaitymas ir siuntimas;
• naudojamos kortelės: „Mifare classic“, „Mifare UltraLight“; „Mifare Pro“ ir kitos ISO14443A kortelės.

• kintamas 6 režimų veikimas, 16 pasirinkčių;
• 20 sirenos nustatymų, kurie gali būti aktyvuoti
pagal laiko diagramą;
• duomenų bazė, išsaugoma DBF arba TXT formatu;
• negaliojančios kortelės aliarmas;
• DC 9-24 V, 1 000 mA;
• RS232, RS422, RS485 sąsajos;
• 1 įėjimas, 2 išėjimai (rakinimo relė, skambučio relė);
• daugiaspalviai LED ir vidinis skambutis;
• IP52 apsaugos klasė;
• LCD 16x4 simbolių ekranas.

Security Baltic
UAB –
18 / rizikosGE
faktorius
2004 lapkritis

Švitrigailos G. 11E – LT–03228 Vilnius. T : +370 5–2151 552 – F: +370 5–2151 555 – www.gesecurity.lt
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Techninė priežiūra –

kitas darbotvarkės
klausimas ar būtinybė?

Per paskutiniuosius 10 metų įranga, naudojama apsaugos sistemose, gana smarkiai
patobulėjo. Atsižvelgiant į informacinių
technologijų raidą, tai nėra netikėta. Sistemoms ir įrangai modernėjant, galima manyti,
kad įrangos techninė priežiūra nebe tokia
aktuali nei anksčiau, tačiau keletas aspektų
verčia suabejoti šio požiūrio pagrįstumu.

1. Vartotojas, įsigydamas apsaugos sistemą, perka ne vien tik
įrangą, bet ir visą kompleksą
tarpusavio santykių.
Pirmiausia dėl nuolatinės techninės
pažangos ir augančios konkurencijos visi
produktai panašėja kokybės, funkcijų ir kainos požiūriu. Vartotojas, įsigydamas vienokią
ar kitokią apsaugos sistemą, perka ne vien
tik įrangą, bet ir visą kompleksą tarpusavio
Giedrius Valužis
UAB „Fima“
techninio centro direktorius

santykių. Viena iš jų sudedamųjų dalių ir yra
priežiūra. Vis dažniau, sudarant sutartį, klausiama ne apie paslaugos teikėjo sugebėjimą
pašalinti gedimą, o per kiek laiko atvyks
inžinierius, kaip greitai jis pašalins problemą
ir panašiai. Kitaip tariant, niekam nekyla
abejonių, kad vartotojas privalo gauti aukštos
kokybės paslaugą, – klausimas iškyla, kaip
greitai ši paslauga bus suteikta.

2. Daug sistemų tampa integruotos – auga sistemas prižiūrinčių
organizacijų reikalavimai inžinerinio-techninio personalo kvalifikacijai.
Antras įdomus dalykas, kalbant apie
aptarnavimo svarbą, yra tai, kad daug sistemų
tampa integruotos – vienas įrenginys atlieka
arba kontroliuoja keletą funkcijų, įdiegiama
bendra monitoringo sistema. Be abejo,
sprendimas „viskas viename“ turi ir šalininkų,
ir kritikų. Pastarųjų pagrindinis argumentas yra
tai, jog dėl gedimo gali liautis funkcionuoti ne
viena, o keletas sistemų, todėl tai gali duoti
žalos, o ne būti privalumas. Tačiau, vertinant
ekonominiu požiūriu, sprendimas „viskas viename“ pirmiausia mažina sąnaudas. Ne
visais atvejais vienai sudėtingai sistemai
prireiks mažiau investicijų nei keletui atskirų,
bet administravimo ir galimybių aspektu
nauda turėtų būti pakankamai akivaizdi: tik
viena aptarnaujanti organizacija, mažiau
administruojančių įmonės darbuotojų, kuriuos dar reikia išmokyti dirbti, daugiau
funkcinių sistemos plėtros galimybių, neinvestuojant į papildomą įrangą.
Vertinant aptarnaujančios organizacijos
požiūriu, matyti, kad diegiant sudėtingas
integruotas sistemas keliami žymiai didesni
reikalavimai inžinerinio-techninio personalo
kvalifikacijai, tačiau šios sistemos vis dėlto
yra kur kas parankesnės, nes jas prižiūrėti
galima gerokai efektyviau. Pirmiausia to-

kias sistemas gali prižiūrėti vienas specialistas, o ne keletas specializuotų inžinierių.
Čia vėl galima prisiminti sąnaudas. Šiuo
atveju kalbama apie priežiūros sąnaudas,
kurios neturėtų būti paskutinis veiksnys,
lemiantis vartotojo apsisprendimą, kokią
sistemą įsirengti. Antra, eksploatacijos metu
trumpėja gedimo nustatymo ir pašalinimo
laikas. Integruotos sistemos dažniausiai turi
sudėtingas vidinio monitoringo sistemas,
kurios padeda inžinieriams gana operatyviai
nustatyti sutrikimą ir imtis priemonių, kad
sistema vėl funkcionuotų.
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3. Prižiūrinčios organizacijos
turėtų stengtis ne tik šalinti gedimus, bet ir rūpintis jų prevencija, kad bet kuri sistema be
sutrikimų suveiktų būtent tada,
kai to labiausiai reikia.
Trečias ir pats svarbiausias dalykas, iliustruojantis periodinės techninės priežiūros naudą, yra
esminė apsaugos sistemų funkcija. Tai yra sistemos, garantuojančios nusikaltimų ar žalos
prevenciją. Galima investuoti milžinišką sumą
į pačią moderniausią sistemą, bet, jei lemiamu
momentu ši sistema nesuveiks, kyla klausimas,
ar verta daryti tokią investiciją. Diskutuojant
su klientu šia tema, dažnai tenka išgirsti, kad
elektronika negenda, taigi jos prižiūrėti neverta. Atsakymas būtų labai paprastas – kartais
išoriniai gedimo požymiai nėra itin ryškūs ir
vartotojas, kuris nėra technikos specialistas,
tiesiog nežino, kad sistemos funkcionavimas
yra sutrikęs. Techninės priežiūros tarnyba,
pasirašiusi techninio aptarnavimo sutartį, yra
įpareigota periodiškai tikrinti sistemą, tačiau,
jei tokios sutarties nėra, tarnyba reaguoja
tik į kliento iškvietimą. Tai, ko gero, parodo
gana aiškų skirtumą tarp gedimų šalinimo
ir techninės priežiūros. Gedimų šalinimas
– tai labiau pasyvi reakcija į įvykusį faktą,
konkrečios problemos įveikimas. Techninė
priežiūra, įvairiausios jo formos ir būdai – tai
aktyvių vartotojo ir sistemą prižiūrinčios organizacijos santykių išraiškos forma. Šiuo
atveju techninės priežiūros tarnyba iš esmės
turėtų užsiimti ne tik gedimų šalinimu, bet
ir jų prevencija, kad bet kuri sistema visada

veiktų be sutrikimų.

Elektroninė sauga
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Naujas portalas apie saugos veiklą

www.apsauga.lt
Sauga, kaip ir bet kuri kita profesinė veikla,
yra neatsiejama nuo keitimosi informacija,
nuomonėmis ar kitais dalykais. Jai taip pat
nesvetimi ginčai profesiniais klausimais,
kuriuos neretai pagyvina pašmaikštavimai
ar netgi ironija. Nauja interneto svetainė
www.apsauga.lt sukuria sąlygas plisti tokiai
įvairiakryptei informacijai. Tai vieninteliai
saugos srities interneto vartai Lietuvoje.

Petras Bumblys
www.apsauga.lt administratorius

Portalo paskirtis yra teikti aktualią informaciją iš
įvairių saugos ir rizikos valdymo sričių. Tai siekiama
daryti ne tik objektyviai, profesionaliai, bet ir patrauklia forma.
Visuomenės ir atskirų asmenų poreikis valdyti

riziką, susijusią su jų veikla arba turtu, verčia nuolat
grįžti prie saugos problemų. Su šiais klausimais nuolat
susiduria daugelis Lietuvos įmonių, organizacijų
ir pavienių asmenų. Daug atsakymų jie galės rasti
elektroninėje erdvėje, svetainėje www.apsauga.lt.

Svetainės lankytojai gali rasti naujausios informacijos apie saugos srities paslaugas, saugos technologijas ir technines priemones, saugos parodas pasaulyje, norminius dokumentus, saugos srities įmonių
katalogą, aktualios spaudos apžvalgą ir t. t. Tačiau
svarbiausia, kad portalo lankytojai gali interaktyviai
keistis informacija, reikšti nuomonę įvairiais aktualiais
klausimais diskusijų skyriuje.
Portalo įmonių katalogo puslapio lankytojai
gali sužinoti įmonių adresus pagal jų veiklos kryptį.
Svetainėje, suprantama, neapsieinama ir be reklamos,
kurią čia gali teikti tiek saugos, tiek draudimo, tiek bet
kurio kito verslo įmonės ir įvairios organizacijos, taigi iš
čia galima tiesiogiai patekti į jų svetaines.
Be abejo, kai kurie saugos įmonių veiklos ir
technologijų klausimai negali būti visiškai laisvai
prieinami visiems lankytojams. Todėl portale ir jo
diskusijų dalyje yra sukurtas atskiras uždaras skyrius,
prieinamas tik autorizuotiems asmenims, vienaip ar
kitaip susijusiems su saugos verslu.
Portalas turėtų suartinti saugos srities teoretikus
ir gamintojus, paslaugų teikėjus ir vartotojus. Svetainė
leis ne tik tobulinti profesines žinias šios srities specialistams, bet ir papildys saugos ir rizikos valdymo
srities entuziastų gretas, padės įmonėms sėkmingai
plėtoti verslą. Ieškodami naujų sąlyčio taškų, geriau
įsitvirtiname sparčiai besikeičiančioje verslo aplinkoje,
kurios viena iš sudedamųjų dalių yra ir saugos verslas.
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Įėjimo kontrolės

sistema DDS
Į klausimą, kas tai yra įėjimo kontrolės sistema, trumpai galime atsakyti: KKK – triguba
kontrolė. Iš tikrųjų įėjimo kontrolės sistema
gali reguliuoti tris įeigos kontrolės dalykus:
kas gali įeiti,
kur gali įeiti,
kada gali įeiti.

Sistemos programinė įranga gali būti papildyta
liftų valdymo, darbo laiko apskaitos, automobilių
aikštelės aptarnavimo, patruliavimo, skaitiklio
moduliais. Be to, galima atsisiųsti informaciją iš
išorinės duomenų bazės. Globalaus reﬂekso funkcija padeda per tam tikrus įvykius suaktyvinti arba,
atvirkščiai, išjungti išėjimo funkciją bent kuriame
sistemos kontroleryje.

Ježi Lukaševič
UAB „Sareme“
technikos direktorius

Pagrindiniai DDS įeigos kontrolės
bruožai
DDS įeigos kontrolę iš kitų skiria tai, kad ji patikima, lanksti, paprasta, ją lengva plėsti. Sistema
susideda iš kontrolerių, kurie gali kontroliuoti 2
arba 4 duris. Tai sistema su paskirstyta informacija.
Kontroleriai jungiami į sistemą per RS485 arba
TCP IP duomenų perdavimo magistrales. Galima
užkoduoti informaciją, perduodamą per TCP IP
magistralę. Ši funkcija naudojama objektuose, kur
būtina užtikrinti sistemos saugumą nuo įsibrovimo
iš išorės. Kiekvienas kontroleris turi papildomą
informacinį prievadą, kuris leidžia įrengti dar vieną

keitimosi informacija tarp kontrolerių magistralę.
Papildoma magistralė yra atsarginė pagrindinės
magistralės atžvilgiu ir sumažina sistemos
pažeidžiamumą. Kita vertus, ji naudojama aliarmo
informacijai perduoti tiesiogiai, nesikreipiant iš
eilės į kiekvieną kontrolerį. Tokiu būdu aliarmo signalas greičiau pasiekia stebėjimo centrą. Tai ypač
aktualu sistemoms, kuriose yra daug kontrolerių.
DDS įeigos kontrolės sistema gali valdyti
kritines situacijas, pavyzdžiui, kilus gaisrui arba
civilinės gynybos aliarmo atveju. Ši sistema gali
būti lengvai integruojama su vaizdo stebėjimo
sistema „GeoVision“ arba „Dedicates Micros“.

Instaliacijos pavyzdys

aplinka

įeiga
apsauga
liftai
apšvietimas
parkavimo vietos

šviesolaidžiai

modemas

Kodėl DDS?
Pirmiausia tai verta rinktis pasikliaujant 15
metų ﬁrmos patirtimi gaminant ir plėtojant įeigos
kontrolės sistemas. DDS sistemos jau žinomos
30 šalių. Aukštą produkto kokybę liudija žemiau
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Nationale de Paris“, „Bank of Israel“, „Union des
Banques Suisses“, „City Bank“, „Hapoalim Bank“,
„Nedland“ (bankininkystė);
• „Glaxo“, „Valeo“, 3M, „ProcterGamble“,
Didžiosios Britanijos ambasada Prancūzijoje, „Alcatel“, Pietų Afrikos Respublikos ambasada Izraelyje, Oksfordo universitetas (Anglija), „Du Pont
de Nemours“, „Rockwell International“, „Groupe
Hospitalier Bichat“, „Lausanne Business Park“,
„Schweppes“, Temzės universitetas (Anglija), „Novartis“ (kitos šakos).
Glaudus bendradarbiavimas su instaliacinėmis
ﬁrmomis ir vartotojais leido sukurti produktą, kuris
gali patenkinti bent kokius kliento poreikius, susijusius su įėjimo kontrole. Labai palankus kainos ir
skaitytuvo santykis.
Sistema labai lengvai instaliuojama ir
nesudėtingai valdoma. Prireikus ji gali būti
pritaikyta prie speciﬁnių užsakovo poreikių.
DDS produktai apima visą įėjimo kontrolės
išvardyti garsių ﬁrmų, pasirinkusių DDS įėjimo poreikių spektrą, pradedant nuo autonominių
savarankiškosios veiksenos (angl. „stand-alone“)
kontrolės sistemas, pavadinimai:
• „Hewlett Packard“, „Siemens“, AEG, „Microsoft“, „Motorola“, „Amdhall“, NCR, „Canon“, „HughDurų kontaktas
Skambutis
es“, „Aircraft“, „Nokia“, „Ericsson“ (elektronika,
kompiuteriai);
Išėjimo mygtukas
• „Airbus Industries“,„Framatome“,„Rover cars“,
„Air Liquide“, „Bouygues“, „Scottish Hydro Electric“,
Sklendė
„Air Industrie“, ESSO, „British Petroleum“, „British
Nuclear Power Plants“ (sunkioji pramonė);
Skaitytuvas
• „Credit Agricole“, „Bank Leumi“, „Compagnie Financiere“, „Discount Bank“, „Bank of Ireland“, „Credit Foncier“, „Credit Lyonnais“, „Caisse
d’Epargne“, „Banco National de Lavoro“, „Banque
modelių iki sudėtingų tiesioginiu (angl. „on-line“)
režimu veikiančių sistemų, vienu metu vykdančių
įeigos kontrolės, apsaugos, darbo laiko apskaitos
ir pastato valdymo funkcijas. DDS programinė
įranga, veikianti „Windows“ aplinkoje, leidžia
pasinaudoti šiuolaikinėmis IT technologijomis
informacijai perduoti ir sujungti keletą sistemų,
esančių įvairiuose pasaulio taškuose, į vieną
sistemą, kuri veikia kaip vienas organizmas.
Išskyrus standartines įeigos kontrolės ir apsaugos
funkcijas, tokias kaip laiko zonos, įeigos grupės,
lokalioji ir globalioji pakartotinio įėjimo kontrolė,
PIN ir priverstinis kodas, apsaugos lygiai ir t. t., DDS
turi ir papildomų funkcijų, tokių kaip krizės lygiai,
žmogaus judėjimo stebėjimas, liftų valdymas,
automobilių pastatymo tvarkymas ir t. t. Per programuojamus įėjimus ir išėjimus sistema gali būti
integruota į pastato valdymo sistemą. Bet koks sistemos įvykis (kortelės nuskaitymas, praleidimas,
aliarmas) gali suaktyvinti veiksmą. Tokiu būdu gali
būti aktyvuojama relė, vaizdas iš kameros atsirasti
įėjimo kontrolės sistemos ekrane arba pradėti veikti 
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 tarnybinė programa. DDS informacijos perdavimo

protokolas gali būti šifruojamas, užtikrinant ryšio
tarp kompiuterio ir kontrolerių slaptumą. Tai ypač
svarbu, jeigu sistema veikia per kompiuterių tinklą.
Papildomas informacinis prievadas užtikrina sistemos veikimą tuo atveju, jei nutrūksta ryšys per
pagrindinį informacinį kanalą. Papildomas informacinis kanalas gali būti naudojamas aliarminei
informacijai perduoti nesikreipiant į kontrolerius
ir tokiu būdu sutrumpinant aliarmo atėjimo į
kompiuterį laiką.
Sistemos pagrindą sudaro dviejų tipų kontroleriai:
NSL ir TPL.
NSL kontrolerio parametrai:
• vienerios ar dvejos durys;
• iki 2 tūkst. (praplėtus – iki 10 tūkst.) vartotojų;
• 3 reliniai išėjimai, 4 įėjimai;
• 2 skaitytuvai.
TPL kontrolerio parametrai:
• 1, 2 arba 4 durys;
• iki 2 tūkst. (praplėtus – iki 40 tūkst.) vartotojų;
• 4 reliniai išėjimai, 8 įėjimai;
• 4 skaitytuvai.
Tam tikroje sistemoje tas pats kontroleris
gali veikti vienas savarankiškosios veiksenos
režimu arba keletas kontrolerių gali būti sujungti

Saugos tarnybos

Elektroninė sauga

į sistemą ir veikti kartu su kompiuteriu „oﬀ-line“
režimu, arba vėl tam tikras kontrolerių kiekis sujungiamas į sistemą ir gali veikti su kompiuteriu
„on-line“ režimu. Pastaruoju būdu veikiančios
sistemos gali būti sujungtos į globalias sistemas.
Kontrolerio gebėjimą veikti tam tikru režimu
lemia viena mikroschema, kuri gali būti laisvai
keičiama. Toliau lentelėje parodyta, kaip keičiasi
kontrolerio pavadinimas pagal tai, kokiu režimu
jis gali veikti. Tokia kontrolerių struktūra leidžia ilgainiui, nekeičiant elektroninės dalies, pereiti nuo
paprastesnės ir pigesnės sistemos prie išplėstos,
sudėtingos globalios sistemos.
Įėjimo kontrolės sistemos priežiūrai DDS siūlo
tris programas: „Qick Access 8“ (QA8), „Amadeus
5“ ir „Amadeus 3“.
QA8 yra nemokama programa, veikianti su
kontroleriais NSL3 ir TPL3 „oﬀ-line“ režimu. Šios
programos privalumai: automatinė COM prievadų
detekcija, „anti-passback“ funkcija, įeinančių ir
išeinančių asmenų skaitiklis, kortelės galiojimo
laiko nustatymas, liftų valdymas, supaprastinta
darbo laiko apskaita.
„Amadeus 5“ – tai jau aukštesnio lygio programa, veikianti „on-line“ režimu. Su šia programa
derinami kontroleriai NSL4 ir TPL4. Pagrindiniai programos bruožai: veikimas „Windows“ 98, 2000/XP

Duomenų valdymo programa

arba NT aplinkoje, apsauga slaptažodžiu, programos vartotojų lygiai, durų valdymas iš kompiuterio, judėjimo ir aliarmo stebėjimas realiu laiku,
paskirstyta informacija (visi pasirenkami parametrai
iš karto sutelkiami atitinkamame kontroleryje, tai
leidžia sistemai toliau veikti net ir nutrūkus ryšiui
su centriniu kompiuteriu), iki 256 durų pastate, iki
40 tūkst. kortelių, iki 1 024 programuojamų relių,
99 dienos programos, 4 laiko zonos per dieną,
neribotas įeigos lygių skaičius, ataskaitų redaktorius. Papildomos funkcijos: krizių valdymas,
globalinė ir vietinė „antipassback“ funkcija, 3 tipų
šliuzai, relių aktyvavimas pagal tvarkaraštį, globaliniai reﬂeksai. Aliarmų monitoringo funkcijos: iki
2048 programuojamų įėjimų, kiekvienos aliarmo
zonos įjungimas arba išjungimas pagal tvarkaraštį
arba naudojant vartotojo kortelę, graﬁnis objekto būklės atvaizdavimas. Papildomi programos
moduliai: automobilių, svečių, liftų, skaitiklio, supaprastinta darbo laiko apskaita.
„Amadeus 3“ programa yra panaši kaip ir
„Amadeus 5“, bet veikia SQL aplinkoje. Į šią
programą papildomai integruotas modulis, skirtas
užpildyti korteles ir paruošti jas spausdinti.


„Komanda“ —
Metų gaminys 2005

Vilius Švilpa
UAB „Apsaugos komanda“
projektų vadovas

Gautas apdovanojimas – tai penkerių metų
darbo įvertinimas. Suprasdami, kad informacijos
rinkimas, saugojimas ir efektyvus naudojimas yra
vienas pagrindinių konkurencingumą lemiančių
veiksnių, dar 2000 metais pradėjome ieškoti
sprendimų, galinčių patenkinti keliamus reikalavimus. Nesulaukę mūsų poreikius atitinkančio
pasiūlymo, ėmėmės saugos tarnybai nebūdingos
veiklos – kurti specializuotą programą. Projektuojant programą, iškilo poreikis iš naujo peržiūrėti
tuo metu veikusius paslaugos teikimo ir valdymo
mechanizmus, juos patobulinti. Procedūrų aprašymas
kuo puikiausiai buvo pritaikytas standartizuojant
paslaugos teikimą. Šiandien galime pajuokauti,
kad šalutinis kūrybos proceso rezultatas – 2003
metais gautas ISO sertiﬁkatas.
Žurnalo skaitytojams siūlome trumpą
pagrindinių programos modulių apžvalgą.

Sutartys
Dirbant popierinė sutarties forma yra tikrai
nepatogi, nes reikia nuolat naršyti tarp galiojančių
arba nutrauktų sutarčių segtuvų. Operatyvi
svarbiausių sutarties duomenų paieška yra svarbi
visiems darbuotojams, kurie tiesiogiai susiję
su bendrovės valdymu ir paslaugos teikimu.
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sumažina pulto operatoriaus klaidos tikimybę. Kai
yra pažymėtos objekto geograﬁnės koordinatės,
nebereikia klaidžioti ieškant sunkiau surandamų
objektų. Bendraudamas su pulto operatoriais,
klientas gali gauti išsamių duomenų apie objekte
įrengtos signalizacijos rūšį, įrangą instaliavusią
bendrovę ir šios bendrovės kontaktus, techninio
aptarnavimo sąlygas. Kaupiama objekto signalizacijos pranešimų istorija leidžia operatyviai reaguoti
į iškilusias problemas. Išsamios informacijos
surinkimas yra pakankamai didelis darbas, tačiau
įsitikinome, kad tai duoda apčiuopiamų rezultatų.

Šiais metais AVG vėl surengė jau tradiciniu
tapusį konkursą „Metų gaminys 2005“. PaDokumentai
Bendrovės dokumentų srautų valdymas
grindinis prizas komisijos sprendimu atiteko
UAB „Apsaugos komanda“ už apsaugos yra vienas labiausiai pastebimų veiksnių, į kuduomenų bazės valdymo programą. riuos klientai atkreipia dėmesį. Kompiuterizavus
dokumentų valdymą, informacija greitai atrenkama
pagal įvairias užklausas, vadinasi, reikiami duomenys
Daugėjant klientų, privalėjome optimizuoti in- greičiau surandami ir pateikiami. Įdiegus šį modulį,
formacijos apie sutartis paiešką, automatizuoti iki minimumo sumažėjo dokumentų „dingimo“
sąskaitų už suteiktas paslaugas spausdinimą, tikimybė. Bendrovės dokumentų registravimas
įdiegti įmokų kontrolės bei atsiskaitymo su part- sukurtoje programoje yra susietas su užduočių
neriais mechanizmus. Informaciją sukaupus parengimu ir vykdymo kontrole, todėl, suradę
vienoje vietoje, šiandien paprasčiau analizuoti reikiamą dokumentą, galime matyti atliktus
ﬁnansinius rodiklius, lengviau paruošti bendrovės veiksmus ir dėl jų pareikštas pastabas. Naudojant
darbo ataskaitas.
tokius vidinės darbo kontrolės mechanizmus, labai
patogu įvertinti tiesiogiai su klientais dirbančių
Objektai
vadybininkų darbą.
Nesunkiai galima pastebėti, kad saugos tarnyKiekvienai užduočiai spręsti sugalvotas ne vienas
bos turimos informacijos apie saugomą objektą sprendimas. Tačiau šių modulių sukūrimas ir sujungikiekis turi įtakos paslaugos teikimo kokybei. Vienoje mas į vientisą sistemą, kuri stabiliai veikia, buvo
vietoje išsaugota ir lengvai prieinama informacija sudėtingas darbas, už kurį ir pelnytas apdovanoapie objekto vietą mieste, saugomų patalpų planą, jimas. Ačiū tiems, kurie tai įvertino.

objekto nuotraukos, išsamus aprašymas gerokai
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Saugos tarnybos

Saugos politika

įmonėje ar įstaigoje

Kaip žinome, rizika lydi kiekvieną veiklos
sritį ir gali padaryti tam tikros žalos. Tai gali
būti finansiniai nuostoliai, gali nukentėti
darbuotojai, smukti įmonės arba įstaigos
reputacija, pablogėti įvaizdis. Rizika – tai
potenciali galimybė, kad tam tikrą grėsmę
keliantis įvykis, veiksmas, reiškinys pridarys
žalos, kuriai sąlygas sudaro silpnosios sistemos
vietos. Riziką ir grėsmę sukeliančius veiksmus gali padaryti žmonės (atsitiktinai arba
tyčia) arba šie veiksmai atsiranda natūraliai,
dažniausiai – dėl gamtos reiškinių.

Vytautas Šaikus
UAB „Fizinės apsaugos centras“
direktorius

Iš tikrųjų grėsmės yra ir bus. Jos gali būti realios,
arba tikimybė, kad tai įvyks, gali būti labai maža. Bet
kuriuo atveju jos turės įtakos mūsų veiklai ir nepriklausys nuo mūsų buvimo vietos, t. y. aplinkos.
Pasaulyje nė vienu atveju neįmanomas nulinis
rizikos lygis. Jokios saugumo priemonės, netgi
valstybinio lygio, negali garantuoti visiško saugumo. Vienas senovės graikų poetas dar 513–442
m. pr. Kr. ištarė žodžius, kurie gali būti pritaikyti ir
šiandien: „Aklos yra mintys tvarkyti ateitį. Nepriklausomai nuo nieko, daugybė įvykių gali įvykti“.
Dažnai į tai numojama ranka, saugos problemų
sprendimą atidedama vėlesniam laikui. Užsienio
šalių tyrimų duomenimis, 25 proc. bankrotų
priežastis yra darbuotojų nesąžiningumas, o nuostoliai, patiriami dėl nusikaltimų, sudaro 3–4,5
proc. nuo apyvartos. Saugos specialistų vertinimu, nuostolis verslui dėl nusikaltimų didesnis už
visus praradimus, sukeltus gaisrų ir technologinio
proceso sutrikimų.
Daugelio kompanijų ir įstaigų veikla
šiuolaikinėmis sąlygomis verčia atsisakyti kai
kurių mąstymo stereotipų, susijusių su saugumu.
Įsirenginėjama apsaugos signalizacijos, vaizdo
stebėjimo sistemas, nežinant, nuo ko jos turėtų
apsaugoti (kaip žinoma, vaizdo stebėjimo sistemos neapsaugo, o tik informuoja). Vis svarbesnė
tampa personalo kontrolė, vagysčių ar apgavysčių

prevencija, pastatų, biurų, svarbios informacijos
bei dokumentų apsauga. Turtui gali grėsti įvairūs
pavojai. Jų nepavyks išvengti sumontavus vaizdo
stebėjimo sistemas prie įėjimo į kavinę ar kieme,
kuris menkai apšviestas, o apsaugos signalizacija yra tik vietinė. Deja, nusikaltėliai tobulėja, turi
savų žmonių įmonėse, todėl pirmiausia turime
įvertinti riziką ir visas galimas grėsmes. Žurnalo
„Risk Management Journal“ atlikti tyrimai parodė,
kad 85 proc. apklaustųjų svarbiausiu dalyku laiko
rizikos, grėsmės, pavojų nustatymą ir jų įvertinimą.
Manau, tik turėdami supratimą apie galimą
riziką, jos pobūdį ir vietų, į kurias ji nukreipta,
pažeidžiamumą, jo poveikį įmonei, galimybę sukelti incidentą, kuris sutrikdytų technologinius ar
kitus procesams, pridarytų žalos įmonės ar įstaigos
turtui, darbuotojams, galime priimti reikiamus
sprendimus.
Pavojingiausius įvykius galima numatyti.
Aišku, sudėtinga nuspėti, kada jų laukti ir ar apskritai tai įvyks. Kai kurių grėsmių neįmanoma
ne tik apibrėžti, bet ir nujausti, o grėsmės, kurios
suvokiamos kaip dominuojančios, gali būti ir nerealios. Sunku atskirti pakankamai rimtas grėsmes
nuo grėsmių, kylančių dėl augančio nusikalstamumo ar išorinių ir vidinių rizikos šaltinių.
Apsaugos specialistas turėtų padėti įmonės
ar įstaigos vadovams numatyti saugos politiką ir

ją įgyvendinti. Šiuo metu daugelio įmonių vadovai
perka saugos paslaugas net gerai nežinodami, ką ir
nuo ko nori saugoti, kaip kas nors galėtų pakenkti
įmonei, kada tai galėtų įvykti.
Norint, kad tai paaiškėtų, reikia pereiti šiuos
etapus:
1) numatyti saugos politiką;
2) atlikti saugos auditą ir nustatyti riziką;
3) išanalizuoti ir įvertinti riziką;
4) suprojektuoti ﬁzinės apsaugos sistemą;
5) įdiegti sukurtą sistemą, kontroliuoti jos veikimą
ir nuolat atnaujinti.
Šis procesas turi būti nuolatinis ir kompleksiškai
apimti visą įmonę, o ne atskiras jos dalis.
Departamentų, gamybos sektorių vadovai turi
kartu išsiaiškinti, kurios grėsmės, pavojai, įvykiai
padarytų daugiausia nuostolių. Visų atsakingų
asmenų tikslas – žinoti, per kiek laiko galima būtų
atnaujinti sutrikdytą veiklą ir ko gali tam prireikti,
kur gauti būtinų priemonių, kiek tai truktų ir kiek
kainuotų.
Dauguma įmonių vadovų neturi supratimo,
kokių apsaugos priemonių reikia pakankamam
saugumui užtikrinti. Daugelis sutrinka, kai visos
saugos bendrovės ima siūlyti savo paslaugas,
žadėdamos išspręsti visas problemas. Vieni vadovai pirmenybę teikia apsaugos darbuotojams, kiti

– apsauginės signalizacijos sistemai. Tuo tarpu
tinkamą problemos sprendimą galėtų užtikrinti
abiejų saugos būdų derinimas su atitinkamomis
rašytinėmis procedūromis.
Pateiksime porą vagysčių pavyzdžių.
Lauke išgirdęs triukšmą ir išėjęs pasižiūrėti, kas
ten vyksta, 65 metų amžiaus sargas pajuto smūgį
į galvą ir krito be sąmonės. Nusikaltėliai, įsiveržę į
sandėlį niekieno netrukdomi ir turėdami pakankamai laiko, susirinko visas vertingas prekes.
Panašūs veiksmai buvo suplanuoti ir
prieš visuomenėje didžiulį rezonansą sukėlusį
bandymą apvogti UAB „Omnitel“ biurą. Vis dėlto
nusikaltėliams nepavyko įgyvendinti savo planų
– jie apsiriko manydami, kad biurą saugo tik vienas
apsaugos darbuotojas.
Kitas atvejis: transporto įmonės vairuotojas,
perveždamas vertingą krovinį, sustojo pailsėti
nesaugomoje aikštelėje. Čia jis buvo užpultas, o
krovinys pavogtas.
Šie pavyzdžiai skatina daryti išvadą, kad
tik nustatytos procedūros ir jų laikymasis gali
užtikrinti mūsų saugumą. Daug problemų gali
būti išsprendžiama organizacinėmis priemonėmis
– jas taikant, galima sumažinti darbuotojų
klaidų, vagysčių, sukčiavimų ar piktnaudžiavimo
įrenginiais pavojų.
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Išskiriama trečia kategorija įmonių ar
įstaigų vadovų, kurie saugos problemas laiko
neišvengiama blogybe, todėl mano, kad galima
joms beveik visiškai neskirti dėmesio bei lėšų ir
tikėtis, kad tiesiog nieko blogo neįvyks.
Dar vienas veiksnys, trukdantis pasirinkti
tinkamą saugos politiką, yra nuostata, kad svarbu
apsisaugoti tik nuo nusikaltėlių iš išorės. Tuo tarpu
40 proc. vagysčių padaro savi darbuotojai. Bandoma
apsaugoti patalpas nuo kažko, bet nekreipiama
dėmesio į tai, kad į jas gali nesankcionuotai įeiti
patys darbuotojai ar lankytojai. Deja, būtent tai yra
75–85 proc. išorinių vagysčių priežastys.
Jau prieš kelias dešimtis metų projektuotojai,
įmonių savininkai ir vadovai ėmė suvokti, jog,
norint sumažinti saugos sistemų įrengimo išlaidas
ir padidinti šių priemonių efektyvumą, jas reikia
įtraukti į įmonių kūrimo projektus, o ne rūpintis
tuo vėliau. Dabar jau įprasta projektuojant pastatus
kreiptis į saugos specialistus, kad galutiniai pastato
projektai atitiktų objekto saugos reikalavimus.
Informacijos, turto ir darbuotojų apsauga
– tai kompleksinės priemonės, taikomos siekiant
išvengti galimų pavojų, grėsmių, nepageidaujamų
įvykių. Vienas iš būdų sumažinti galimą jų poveikį
– draudimo sutartimi perduoti saugos klausimų

sprendimą į draudimo kompanijos rankas.
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Saugos tarnybos

Asmens ir turto saugos

rinkos plėtros perspektyvos

Asmens ir turto saugos rinkos kūrimasis ir
plėtra tampa vyraujančia tendencija daugelyje
pasaulio valstybių, kartu ir Lietuvoje. Galima
būtų prognozuoti asmens ir turto saugos
rinkos plėtros pasekmes ir ateities gaires. Pastaruoju metu įžvelgiama saugos rinkos plėtros
sukeliamų pavojų grėsmė. Šie pavojai kyla,
kai siekiama „apkarpyti“ policijos ir kitų
viešųjų saugos tarnybų funkcijas bei išplėsti
privačių saugos struktūrų teikiamas paslaugas. Kita vertus, privataus saugos sektoriaus
paskirtis ir misija keičiasi rinkos ekonomikos
sąlygomis, kai saugi aplinka ir tvarka
tampa rinkos produktu.

dr. Raimundas Kalesnykas
Mykolo Romerio universiteto
Viešojo administravimo fakulteto
Policijos teisės ir veiklos katedros
docentas

Mes gyvename žinių ir informacinės
visuomenės laikotarpiu, kai asmens ir jo
nuosavybės apsauga priklauso nuo socialinėsekonominės situacijos valstybėje. Laisvos rinkos
sąlygomis asmens ir turto saugos paslaugos
laikomos preke, kurias galima nusipirkti arba
parduoti, privatus saugos sektorius – pramone,
teikiančia tokias paslaugas. Vadinasi, galima
pripažinti privatizacijos procesų vyravimą saugos
paslaugų rinkoje. Iš tikrųjų tai naujas socialinis
reiškinys, atsiradęs užtikrinant Lietuvos valstybės
visuomenės saugumą ir rūpinantis viešosios tvarkos apsauga, todėl galima tik prognozuoti tokio
proceso įgyvendinimo praktiką.
Vyraujančios privatizavimo procesų saugos paslaugų rinkoje tendencijos yra pasaulinio
masto, todėl atsiranda poreikis kurti atitinkamą
saugos rinkos modelį, kuriame dominuotų viešas
ir privatus saugos sektoriai. Tam tikslui būtina atskirti įgaliojimus tų subjektų, kurie turi teisę administruoti visuomenės saugumo užtikrinimo ir
viešosios tvarkos palaikymo funkcijas, ir tų, kurie
tiesiogiai vykdo tokias funkcijas. Vadinasi, poreikį
pertvarkyti saugos paslaugų rinkos sistemą skatina
nusikalstamumo augimas ir nesaugumo jausmo
didėjimas, ekonominės sistemos išbalansavimas ir
policijos disfunkcijos.

Visuomenėje turi veikti konkuruojančių
(viešųjų ir privačių) saugos tarnybų rinka. Tačiau
policijos ir kitų viešųjų saugos tarnybų teikiamos
paslaugos nėra verslas, iš kurio gaunamas pelnas. Šiuo atveju kritikuotinas verslo koncepcijų ir
metodų taikymas policijos veikoje, nes teisėtvarka
(viešoji sauga) negamina jokio produkto ir nepriskiriama verslo kategorijai. Ji yra viešosios teisės
reguliavimo objektas, skirtas viešųjų interesų apsaugai. Iškeltų idėjų novatoriškumas reikalauja
pažvelgti į teigiamą ir neigiamą privatizavimo
reiškinio poveikį saugos paslaugų sričiai.

Saugos paslaugų privatizavimo
reiškinio neigiami aspektai
Vienas iš esminių saugos paslaugų privatizavimo pavojų siejamas su galima grėsme asmens
konstitucinėms teisėms ir laisvėms. Ši neigiama
tendencija pastebėta Vokietijoje ir kitose Rytų
bei Centrinės Europos valstybėse, kuriose policija nepakankamai rūpinasi gyventojų saugumo
užtikrinimu ir pirmenybę teikia kovai su nusikalstamumu (t. y. represinėms funkcijoms). Vadinasi,
šia policijos veiklos spraga pasinaudoja privačios
saugos struktūros, kurioms prevencinė asmens,
jo turto, tvarkos ir saugumo užtikrinimo funkcija

tampa pelningu verslu. Juk gyventojai privačioms
saugos tarnyboms papildomai moka už tai, kad
jaustųsi saugūs, nes institucija, išlaikoma mokesčių
mokėtojų, vis dar nepakankamai užtikrina saugumo poreikių patenkinimą.
Kitas gana svarus argumentas prieš privatizacijos procesų vyravimą saugos paslaugų rinkoje
yra tas, kad toks procesas skatina uždarumą,
izoliuotumą, šališkumą ir išankstinę nuostatą
socialinės tvarkos ir saugumo visuomenėje
klausimu. Perdavus kai kurias saugos funkcijas privačioms saugos struktūroms, gali iškilti
jų veiklos nesavarankiškumo ir priklausomumo
problema – tokiu atveju šių tarnybų darbuotojai taptų konkrečių interesų grupių poreikius
tenkinančiais tarnautojais. Vadinasi, nesukūrus
tinkamo valstybės kontrolės mechanizmo privačių
saugos struktūrų atžvilgiu, greičiausiai bus pažeisti
visuomenės viešieji bei privatūs interesai.
Reikėtų aptarti ir teisės objektyvumo klausimą
kalbant apie kai kurių saugos paslaugų funkcijų
privatizavimą. Čia galima pasitelkti žymių
ekonomistų M. Rothbardo ir D. Friedmano sukurtą
simetriškumo teoriją. Niekas negali garantuoti,
kad privačių saugos struktūrų vykdoma asmens ir
turto saugos veikla nepavirs įvairių nusikalstamų
grupių „užuovėja“, o viešųjų institucijų vykdoma
visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios tvarkos apsaugos veikla – vienos uniformuotos tarnybos dominavimu. Objektyvumo kriterijus, kaip ir
kiekvienas kitas paslaugos kokybės požymis, turi
būti pripažintas saugos paslaugų klientų laisvu apsisprendimu ir tam tikrų saugos paslaugų teikėjų
pasirinkimu. Saugos rinkos dalyviai turi veikti ne
kaip mokesčių mokėtojų išlaikomi subjektai, o
kaip normalios pelno siekiančios įmonės be jokių
monopolinių galių.

Saugos paslaugų privatizavimo
reiškinio teigiami aspektai
Pastaruoju metu nuostata, kad privačiam
sektoriui reikia perimti kai kurias saugos funkcijas, palaikoma daugelyje pasaulio valstybių
(Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Italijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje, Rusijoje, JAV, Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ir kt.), kuriose šalia viešojo saugos
sektoriaus sėkmingai funkcionuoja privatus saugos sektorius. Minėtose valstybėse pripažįstama,
jog asmens ir jo turto, visuomenės saugumui
užtikrinti tinkamiausia yra subalansuota saugos
rinka, kurioje vienodai dalyvauja viešasis ir privatus saugos sektoriai. Viena vertus, pagal turimus
žmogiškuosius ir ﬁnansinius išteklius, organizavimo tvarką, taikomas veiklos kryptis, formas ir
metodus privatus saugos sektorius iš dalies gali
perimti kai kurias asmens ir jo turto saugumo
užtikrinimo, visuomenės saugumo užtikrinimo ir

viešosios tvarkos palaikymo funkcijas. Kita vertus, išsklaidomos abejonės dėl visiško valstybės
kontrolės išnykimo privačių saugos struktūrų
atžvilgiu. Šiuo atveju tokia kontrolė neišnyksta,
nes privati saugos sistema iš karto nepakeis
analogiškos viešosios saugos sistemos. Tai procesas, vykstantis tam tikrais etapais, kurio metu
viešosios ir privačios saugos struktūros pamažu
keičiasi veiklos prioritetais. Vadinasi, privačioms
saugos struktūroms turėtų būti perduotos ne visos
saugos funkcijos, o tik tos, kurios skirtos pirmiausia apsaugoti privačius interesus (nors tam tikrais
atvejais kalbama ir apie viešuosius interesus) ir
nepažeidžia viešųjų interesų.
Saugos paslaugų privatizavimo reiškinio
klausimai ir galimybė Lietuvoje vertinami pagal
tai, kaip efektyviai pasiekiami iškelti tikslai –
užtikrinti visuomenės saugumą ir palaikyti viešąją
tvarką – ir kaip subjektai, turintys įstatymiškai
įtvirtintus saugos funkcijos realizavimo įgaliojimus,
juos įgyvendina prisitaikydami prie kintančios
socialinės aplinkos. Saugumas ir tvarka tampa
prekėmis, kurios paskirstomos tarp tų visuomenės
narių, kurie gali arba negali už jas sumokėti. Tokiu
atveju visuomeninių santykių pertvarkymas nuo
viešųjų pereinant privačiųjų link pakeičiamas
vartotojo sutartimi su paslaugų teikėju. Tokia saugos paslaugų rinka vyrauja tose valstybėse, kur
akivaizdūs skirtumai tarp turtingų ir neturtingų
visuomenės narių. Pavyzdžiui, Lotynų Amerikos
turtuoliai savo, kaip individo, saugumui užtikrinti
bei rizikai prarasti nuosavybę mažinti pasisamdo
privačios policijos pareigūnus, kurie saugo jų
šeimą ar vaikus nuo galimo pavojaus.
Vertinant saugos paslaugų privatizavimo teigiamus momentus, pastebima, jog privačiai teikiamos saugos paslaugos yra produktyvesnės nei
policijos teikiamos paslaugos, todėl tai ir skatina
kai kurias policines funkcijas perduoti privačioms
saugos struktūroms. Vadinasi, privati sauga tampa
kaip alternatyva viešajai saugai ir ji gali daryti ne
ką mažesnę įtaką asmens ir jo turto saugumo,
visuomenės saugumo užtikrinimo bei viešosios
tvarkos apsaugai.

Galimi saugos rinkos plėtros pavojai
ir realybė
Valstybė, atsižvelgdama į visuomenėje
susiklosčiusius politinius, socialinius-ekonominius, teisinius ir kitus veiksnius, stengiasi keisti
visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios
tvarkos apsaugos strategiją pagal individo ir
visuomenės poreikius. Kiekviena strategija lemia
atitinkamus pokyčius.
Plečiant asmens ir turto saugos rinką, turėtų
būti modeliuojama saugos rinkos subjektų sistema, o jos pagrindu kuriami viešas, privatus arba
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mišrus asmens ir turto saugos, visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios tvarkos apsaugos
modeliai. Be abejo, galimi įvairūs deriniai, kurie
apimtų tiek viešųjų, tiek privačių saugos subjektų
atsakomybę už saugos paslaugų administravimą ir
jos įgyvendinimą, tačiau to įtvirtinimas gali turėti
tam tikrų padarinių. Būtent tokie pavojai atsiranda tada, kai visuomenės saugumo užtikrinimo
ir viešosios tvarkos apsaugos sistema pertvarkoma pagal laisvosios rinkos principus ir rinkos
mechanizmą. Vadinasi, taip ne tik iškraipomas
saugumo užtikrinimo mechanizmas, bet ir pati
valstybė rizikuoja sukurti dualinę saugos sistemą,
kur neturtingieji visuomenės nariai saugomi
viešųjų saugos tarnybų, o turtingieji – privačių
saugos tarnybų, veikiančių pagal vartotojų
poreikius.
Informacinėje visuomenėje vykstanti sparti
saugos rinkos plėtra leidžia įžvelgti kito reiškinio
– privačios policijos kūrimosi – požymių. Privačios
policijos kūrimąsi rodo asmens ir turto saugos
funkcijas vykdančių subjektų mastas, augantis jų
interesas dalyvauti (ir tam tikra dalimi dominuoti)
visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios
tvarkos apsaugos veikloje. Požiūris į privačios
policijos kūrimą turėtų būti atsargus, nors tai ir
realu. Tai priklauso nuo valstybės vykdomos politikos saugos srityje, valstybėje vyraujančios teisės
tradicijos, saugos rinkoje dalyvaujančių subjektų
paskirties, jų kompetencijos ir kitų elementų.
Asmens ir turto saugos rinkos plėtros procesas
priklausytų nuo ekonominės padėties valstybėje.
Valstybė turi nemažai teisinių ir administracinių
priemonių, kad galėtų užtikrinti saugos rinkos
plėtros perspektyvas ir įvairų saugos modelių
kūrimą bei praktinį pritaikymą. Saugos rinkos
plėtros esmė – teikti asmens ir jo turto saugos,
visuomenės saugumo užtikrinimo ir viešosios
tvarkos apsaugos paslaugas orientuojantis į
akivaizdžių teisės pažeidimų prevenciją. Tai leistų
privačiam saugos sektoriui suderinti vykdomą
veiklą su viešojo saugos sektoriaus vykdomomis
funkcijomis. Viešųjų ir privačių saugos struktūrų
funkcijų paskirstymas turėtų būti susistemintas
į tam tikras grupes, o jų sėkmingą įgyvendinimą
turėtų parodyti atitinkamo saugos rinkos modelio
taikymas, kurį pasirinktų valstybė atsižvelgdama
į savo nacionalines galimybes, vyraujančius
pokyčius visuomenės struktūroje ir vietos tradicijas. Ar saugos rinkos plėtra yra grėsmė, ar normalus šiuolaikinės visuomenės kaitos produktas,
galima bus spręsti studijuojant praktinę saugos
tarnybų veiklą.
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Paprastai apie
sudėtingus dalykus

kaip ИП-105 ir jiems analogiški.
Sudėtingesni maksimalios temperatūros jutikliai komplektuojami su šilumai jautriu puslaidininkio
elementu, sudarančiu uždarą elektros grandinę
ir turinčiu neigiamą temperatūros pralaidumo
koeﬁcientą, su kuriuo siejamas potencialų skirtu-

bendro su gaisro kilimu. Tokiu būdu užtikrinamas
didžiausias sistemos patikimumas.
Būna objektų, kur apžvelgtų diferencinių
temperatūrinių jutiklių naudojimas yra arba neefektyvus, arba visiškai neįmanomas: kabelių kanalai,
dideli gamybos cechai, cisternos naftos ir chemijos
pramonėje, transporto depai, cheminiai reaktoriai
ir pan. Visai šiais atvejais tikslinga naudoti linijinius
temperatūrinius gaisro jutiklius. Tokio tipo jutiklių
veikimas pagrįstas specialaus sensorinio kabelio
naudojimu. Šis kabelis susideda iš keturių vielinių
laidininkų su specialios medžiagos danga, kuri turi
neigiamą temperatūrinį koeﬁcientą.
Laidininkai įdedami į bendrą apvalkalą taip,
kad jie glaudžiai liestųsi vienas su kitu savo danga.
Laidai jungiasi tarpusavyje linijos gale paporiui,
sudarydami dvi kilpas su besiliečiančiomis dangomis. Temperatūrai pakilus, dangos sumažina
savo varžą, keisdamos bendrą varžą tarp kilpų. Ši
varža ir matuojama specialiu rezultatų apdorojimo
bloku. Atsižvelgiant į varžos dydį ir priimamas
sprendimas dėl gaisro grėsmės. Kuo ilgesnis kabelis (o jo ilgis gali siekti pusantro kilometro), tuo
didesnis temperatūrinio linijinio gaisrinio jutiklio
jautrumas.

mas. Temperatūrai pakilus, varža grandinėje krinta
ir ja ima tekėti smarki srovė. Šios srovės dydis kontroliuojamas ir, peržengus tam tikrą reikšmę, formuojamas pavojaus signalas.
Pagrindinis tokių gaisro jutiklių ypatumas,
palygti su aukščiau minėtaisiais, yra reagavimo
greitis. Be to, maksimalios temperatūros riba gali
turėti įvairias reikšmes. Beje, paleidžiant pavojaus signalą, jutiklis nesugadinamas. Šiuolaikinė
apsaugos sistemų rinka siūlo daugybę panašių
gaisro jutiklių, kurie gali suveikti esant skirtingoms
temperatūroms, pavyzdžiui, 60, 65, 75, 80 ir 100 ºC.
Geriausi pagal suveikimo laiką ir patvarumą yra diferenciniai temperatūriniai gaisro jutikliai. Jie turi du
termoelementus: vienas iš jų yra temperatūrinio
jutiklio korpuso viduje ir neturi tiesioginio kontakto su aplinka, o antras yra sumontuotas išorėje.
Srovės, tekančios per abi šias grandines, perduodamos į diferencinio stiprintuvo įėjimus. Šio stiprintuvo išėjime formuojamas signalas, proporcingas
srovių skirtumui ties įėjimais.
Esant normaliai aplinkai, temperatūra viduje ir
išorėje praktiškai vienoda, o signalas prie diferencinio
stiprintuvo išėjimo yra menkas. Pradėjus degti
srovė, tekanti išorine grandine, smarkiai padidėja,
o vidinėje dalyje ji lieka beveik nepakitusi. Tai sukelia didelį srovių disbalansą ir atitinkamai sustiprina signalą prie diferencinio stiprintuvo išėjimo, o
kartu ir pavojaus signalą.
Vidinės šiluminės poros naudojimas leidžia
išvengti laipsniškų temperatūros pokyčių, kuriuos
gali sukelti kiti esminiai pokyčiai, neturintys nieko

Liepsnos jutikliai
Kartais būtina užregistruoti gaisrą pasirodžius
pirmai liepsnai, iki užsidegant šalia esančioms
medžiagoms. Tokiu atveju reikia naudoti liepsnos
jutiklius. Atviras ugnies fakelas turi jam būdingas
spinduliavimo (tiek ultravioletinio, tiek ir infraraudonojo spektro) savybes. Atitinkamai yra du tokių
įrenginių tipai: ultravioletiniai ir infraraudonieji

Netgi idealiame būsimajame pasaulyje,
aprašytame didžiųjų utopistų, kur nėra jokių
kriminalinių pavojų, nepavyks suvaldyti
galimų užsiliepsnojimų. Paprasčiau kalbant,
visada liks galimybė kilti gaisrui. Vienintelis
būdas sumažinti galimus nuostolius iki minimumo – sukurti efektyvią sistemą, kuri galėtų
aptikti ir iš karto užgesinti gaisro židinius.

Jaroslav Radzivilko
UAB „Sareme“
inžinierius

Ramūnas Griškelis
UAB „Sareme sistemos“
projektuotojas, IT technikas

Šiuo metu Lietuvoje toli gražu ne kiekviename
objekte yra įrengta efektyvi automatinė gaisro
gesinimo sistema. Be to, jeigu pastatas senas, tai
tokios sistemos ir neįmanoma įrengti nesuremontavus pastato. Taigi geriausias būdas apsisaugoti
nuo gaisro būtent ir yra gaisro aptikimo sistema
arba, kitaip tariant, gaisrinė signalizacija.
Pagrindiniai gaisro signalizacijos elementai
yra įrenginiai, randantys gaisro židinį pagal bet
kokius jo požymius, – gaisro jutikliai, nuo kurių
veikimo kokybės ir priklauso visos priešgaisrinės
signalizacijos efektyvumas.
Gaisro jutikliai klasiﬁkuojami pagal aktyvavimo
parametrus ir ﬁzinį gaisro aptikimo principą. Gaisrui
aptikti naudojami šie aktyvavimo parametrai:
• dūmų dalelių koncentracija ore;
• aplinkos temperatūra;
• atviros ugnies spinduliavimas.
Fizikinis aptikimo principas suprantamas kaip
konkretus ﬁzikinis procesas, naudojamas aptikti
kuriam nors aktyvavimo parametrui.
Šiame straipsnyje apžvelgiami tik labiausiai
paplitę gaisro jutikliai. Kad būtų lengviau suprantama, jų klasiﬁkacija truputį supaprastinta.
Išskiriami penki pagrindiniai gaisro jutiklių tipai:
• temperatūriniai gaisro jutikliai;
• dūminiai gaisro jutikliai;

•
•
•

liepsnos jutikliai;
rankiniai gaisro pavojaus signalizatoriai;
sudėtiniai gaisro jutikliai.

Temperatūriniai gaisro jutikliai
Temperatūriniai jutikliai reaguoja į aplinkos
temperatūros pokytį. Jie montuojami šiais atvejais:
• kai patalpai įrengti panaudotos tokios
medžiagos, kurioms degant išskiriama daugiau
karščio nei dūmų (pavyzdžiui, jei sienų apdaila yra
iš medžio);
•
kai dūmų sklidimo kelyje yra kažkokios kliūtys
(pavyzdžiui, pakabinamos lubos) arba išoriniai poveikiai
(žema temperatūra, didelė drėgmė ir pan.);
• kai ore yra didelė kokių nors aerozolinių dalelių,
kurios neturi įtakos degimo procesui (pavyzdžiui,
dulkės nuo veikiančių įrenginių garažuose arba
miltai malūnuose), koncentracija.
Dažniausiai
naudojami
maksimalios
temperatūros jutikliai – įrenginiai, skleidžiantys
pavojaus signalą, kai peržengiama iš anksto nustatyta maksimalios leistinos temperatūros riba.
Paprasčiausi maksimalios temperatūros jutikliai
susideda iš sulituoto dviejų laidininkų kontakto.
Dažniausiai juose nustatoma maksimali 75 ºC
temperatūra. Kai aplinkos oras įkaista, elektrinė
grandinė nutrūksta ir sudaromas pavojaus signalas. Šio tipo jutikliams priskiriami tokie jutikliai
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liepsnos jutikliai.
Ultravioletiniai liepsnos jutikliai su daug voltų
turinčiu dujų išlydžio indikatoriumi nuolat kontroliuoja spinduliavimo kiekį spektrinėje 220–280
mkm juostoje. Pasirodžius liepsnai, smarkiai
padidėja iškrovų intensyvumas tarp indikatoriaus
elektrodų. Tai ir ﬁksuoja peržengtą kritinę ribą.
Vienas toks gaisro jutiklis gali kontroliuoti iki 200
kvadratinių metrų plotą, kai jis sumontuotas iki 20
metrų aukštyje. Tokio tipo jutiklio suveikimo delsa
nebūna didesnė nei 5 sekundės.
Infraraudonųjų spindulių gaisro jutiklis su jautriu IR spindulių elementu ir optiškai
fokusuojančia sistema registruoja būdingus IR
spinduliavimo šaltinius, kurie atsiranda įsiplieskus
liepsnai. Infraraudonųjų spindulių jutiklis leidžia
per 3 sekundes surasti liepsną, kai jos aukštis
– ne mažiau kaip 10 cm, atstumas – iki 20 m,
apžvalgos kampas – 90º.
Praktiškai liepsnos jutikliai naudojami ne
dažnai, bet kartais jie būna nepakeičiami, ir ne tik
tais atvejais, kai reikia aptikti atvirą ugnį.
Pagal RSN reikalavimus maksimalus
dūminių jutiklių montavimo aukštis yra 12 m,
o temperatūrinių jutiklių – 8 m. Bet reikia turėti
galvoje, kad patalpoms, kuriose yra aukštos lubos,
būdingas dūmų „pakibimo“ efektas – kildami į
viršų, dūmai pradeda šalti ir pakimba nepasiekę
lubų, taigi ir jutiklio. Būtent tokiais atvejais
praktiškai vienintelis būdas gaisrui aptikti – liepsnos jutikliai. Sudėtiniai gaisro jutikliai vertinami
dėl šių savybių: pirmiausia jie gali aptikti daugybę
degančių elementų, be to, gali atpažinti įvairius
šalutinius degimo produktus ir trukdžių daleles, 
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 pavyzdžiui, vandens garus. Tai įmanoma naudojant

dvigubo šviesos išskaidymo kampo technologiją.
Dažniausiai dūminiai jutikliai kontroliuoja
šviesą, išskaidytą vienu kampu, dėl to jie gali patikimai identiﬁkuoti kelias dūmų rūšis. Naujausios
kartos dūminiai jutikliai veikia pagal dviejų kampų
šviesos atspindį, matuoja ir analizuoja santykį tarp
tiesioginio ir atgalinio šviesos išskaidymo, nustatydami dūmų tipus. Tai leidžia sumažinti melagingų
suveikimų skaičių. Signalo intensyvumo, išmatuoto
pagal tiesioginę ir atgalinę išskaidytą šviesą, kaitą
lemia degančios medžiagos sudėtis. Tamsesnių
dūmų (pvz., degant dyzeliniam kurui) tiesioginės
ir atgalinės šviesos skirtumas yra didesnis negu
šviesių dūmų (pvz., vos rusenant medžiagoms).
Dūminiai jutikliai, kurie reaguoja į šviesą vienu
kampu, negali matuoti to skirtumo, taigi negali
klasiﬁkuoti dūmų tipo. Ir atvirkščiai – klaidingus
suveikimus sukeliančios dalelės gali būti atskirtos
nuo tikrų degimo produktų ir klaidingų suveikimų
skaičius sumažės iki minimumo.

Orbis serijos jutikliai yra modernūs
ir stilingi.Juos lengva montuoti,
eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti.
Naujos gaisro nustatymo ir reagavimo technologijos šiuos jutiklius
išskiria iš kitų, nes yra patikimesni
ir efektyvesni.Jie yra unikalūs
lyginant su įprastiniais jutikliais, nes
veikia plačiame įtampų diapazone
(nuo 8.5V iki 33V) ir esant ribinėms
temperatūroms (nuo -40°C iki 70°C).
Orbis serijos gaminiai - optiniai
dūmų jutikliai, kombinuoti dūmų
jutikliai, temperatūriniai jutikliai
ir jutiklių montavimo bazės.

Rankiniai gaisro jutikliai
Rankiniai gaisro jutikliai yra būtinas kiekvienos
Rankinis gaisro jutiklis gali būti pagamingaisrinės signalizacijos komponentas. Jo paskirtis tas rankenos arba mygtuko pavidalo, uždengtas
– paduoti priverstinį signalą apie kilusį gaisrą, kai permatomomis medžiagomis, kurios būtų lengjį aptinka pastate esantys darbuotojai.
vai ir be aštrių šukių sudaužomos kilus gaisrui.

Dažniausiai šio tipo gaisriniai jutikliai montuojami
prie pagrindinių išėjimų.


VISADA VIENU ŽINGSNIU PRIEKYJE –
KOMPLEKSINIS POŽIŪRIS Į GAISRINĘ SAUGĄ:
planavimo

–

inžinerinis

–

organizacinis –

gaisrinės saugos koncepcijos paruošimas,
projektavimo darbai;
automatinių gaisro gesinimo,
signalizacijos,
dūmų šalinimo sistemų
ir priešgaisrinio vandentiekio montavimas;
įrenginių techninė priežiūra,
gesintuvai,
ženklai.

KONVENCINIAI GAISRO JUTIKLIAI

Montavimas

Orbis serijos jutiklius yra lengva montuoti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti.
Orbis jutikliai turi StartUp funkciją: blyksintis raudonas indikatorius patvirtina,
kad jutiklis yra prijungtas prie teisingo poliariškumo gnybtų. Normalus jutiklio darbas
automatiškai tęsiamas po 4 minučių.Vienos sekundės trukmės grįžimo funkcija perjungia jutiklį iš normalaus darbo režimo į FasTest® režimą, kuriame per 4 sekundes
atliekamas jutiklio testinis bandymas naudojant dūmus arba karštį.
Fiksuotos temperatūros jutikliuose
yra ﬁksuota auksčiausios
temperatūros riba.Jutikliai
įsijungia tik tada, kai yra pasiekta
nustatyta temperatūra.Šie jutikliai
taip pat analizuoja temperatūros
kitimo dinamiką.

Savybės
• TimeSaver Base® - visiškai naujos konstrukcijos bazė.Montavimui
yra suteikta daugiau darbinės
erdvės, o tvirtinimo angų forma
neapsunkina montavimo darbų.
• StartUp™ sistema turi blyksintį
raudoną indikatorių ir patvirtina,
kad jutiklis yra prijungtas teisingai.
• Jungiamoji jungtis ant bazės
leidžia patikrinti įtampą sujungimo zonoje prieš pradedant
eksploataciją.
• Plačiakampė optika gerai reaguoja
į įvairaus tipo gaisrus.
• DustDefy™ - dūmų aptikimo sistema turi naujo tipo dūmų kamerą.
Pastaroji apsaugo jutiklį nuo dulkių
poveikio, tačiau praleidžia oro/
dūmų srautą.
• Nuokrypių atmetimo sistema
naudoja algoritmus, kurie nuﬁltruoja
laikinus netikslius duomenis ir
sumažina klaidingų aliarmų skaičių.
• DirtAlert™ -jutiklio jautrumo
poslinkio kompensavimo sistema
palaiko kalibruotą jautrumo lygį
netgi jei jutiklis yra dalinai užterštas.
Geltonai blyksintis indikatorius
parodo, kad yra pasiekta maksimali poslinkio kompensavimo riba
ir jutikliui yra būtinas proﬁlaktinis
aptarnavimas.
• FasTest® - daviklio paruošimas
darbui trunka tik 4 sekundes: patikrinama ir patvirtinama, ar dūmų
ir temperatūriniai jutikliai veikia
teisingai.
• E-Z montavimo angos padeda
pritvirtinti jutiklio bazę paprastu
įstūmimo judesiu, neišsukant montavimo varžtų.
• 360° indikacijos matomumas.
Jutiklių indikatoriai yra gerai matomi
iš bet kurio stebėjimo taško.

TimeSaver Base®- Orbis
jutiklių montavimo bazė

Orbis optinis dūmų jutiklis

Orbis kombinuotas jutiklis

Orbis optinio dūmų jutiklio
technologija labai skiriasi nuo
egzistuojančių įprastinių optinių
jutiklių.
Orbis dūmų jutiklis veikia gerai
žinomu šviesos išsklaidymo principu. Jis turi sumontuotą naują
plačiakampę optinę sistemą,
kuri sumažina klaidingų aliarmų
skaičių ir atitinka tarptautinius
gaisro aptikimo standartus.
Dūminio jutiklio darbo stabilumą
užtikrina oro skersvėjo kompensavimo sistema ir vidinė
programinė įranga. Pastaroji
nustato, kada jutiklis turi reaguoti
į dūmus. Tai žymiai sumažina
klaidingų aliarmavimų tikimybę,
ypač kai dūmų šaltinis nėra
ugnis.
Orbis optiniai dūmų jutikliai yra
rekomenduojami naudoti kaip
bendrosios paskirties ugnies
jutikliai, skirti nustatyti gaisrą
labai greitai ir įvairioje aplinkoje.

Orbis kombinuotas gaisro jutiklis
buvo sukurtas optinio dūmų
jutiklio pagrindu ir pasižymi dar
didesnėmis gaisro aptikimo
galimybėmis.
Optinį jutiklį papildo temperatūrinis daviklis, dėl to jutiklis greitai
sureaguoja į kylantį gaisrą.
Orbis kombinuotas dūmų jutiklis
turėtų būti naudojamas aplinkoje
kur reikalaujama labai tikslaus ir
greito reagavimo į kylantį gaisrą.
Klaidingų aliarmų sumažinimo
technologija yra tokia pat, kaip ir
optiniame dūmų jutiklyje.

Orbis temperatūrinis jutiklis
Orbis temperatūriniai jutikliai yra
tinkami naudoti esant labai dideliam aplinkos dulkėtumui arba
kai dūmai laikinai yra koncentruoti, pvz. automobilių parkavimo
aikštelėse.
Yra sukurti šešių tipų temperatūriniai jutikliai, naudojami skirtingoje
aplinkoje.

Orbis grupės gaminiai yra elektriškai suderinti su įprastiniais Apollo 60 ir 65 serijos gaminiais.
Tai leidžia paprasčiau atlikti gaisro aptikimo sistemų modernizavimą.

© Apollo Fire Detectors Ltd 2003 - 2005

TimeSaver Base – naujos konstrukcijos Orbis jutiklių montavimo bazė. Montavimui yra suteikta
daugiau darbinės erdvės, o
tvirtinimo angų forma neapsunina montavimo darbų. Prijungimo
gnybtai yra sugrupuoti taip, kad
būtų lengva išvedžioti laidus.
Naujos konstrukcijos bazė turi
du tvirtinimo centrus, kreiptuvą ir
jungtį, skirtą įtampos patikrinimui
prieš eksploatavimą. Jei reikia
nukreipti kelių jutiklių indikatorius į tą pačią pusę, ant bazės
yra žymė, kuri padeda teisingai
nustatyti jų padėtį.
Visos bazės turi jutiklio blokavimo
mechanizmą.
Taip pat yra: diodinė jutiklių
montavimo bazė (skirta naudoti
sistemose, kurios toliau veikia,
jei ir buvo be priežasties nuimtas
vienas ar keli jutikliai); relinė bazė;
Sav-wire bazė.

Orbis jutiklių
sertiﬁkavimas
Orbis jutikliai yra sertiﬁkuoti
daugelio šalių notiﬁkuotose
laboratorijose vadovaujantis
EN54-5-2000 arba EN54-7-2000
standarto keliamais reikalavimais. Orbis jutikliai yra sertiﬁkuoti
pagal Europos Bendrijos rinkai
taikomas naujas Naujuoju ir
Visuotiniu požiūriu grindžiamas
direktyvas. Sertiﬁkatų numeriai:
0832-CPD-0029 /-0030 /-0031 /
-0032 /-0033 /-0034 /-0035 /0036.
Charakteristikos gali skirtis priklausomai nuo šalies.
Gamintojas pasilieka sau teisę atlikti pakeitimus.

Įvertinta pagal 9001: 2000 standartą
Sertiﬁkato numeris 010

Oﬁcialus įgaliotas atstovas Lietuvoje - UAB “Baltijos kontaktų grupė”

UAB „LANTANA”, R.Kalantos g. 52, 52488 Kaunas, tel.(37) 37 07 06, faks. (37) 45 71 81, el.paštas lantana@lantana.lt, www.lantana.lt

Partizanų g. 44, Kaunas, tel/fax (37) 337952 / Algirdo g. 37-15A, Vilnius, tel/fax (5) 2395300
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Pas mus galite užsisakyti bet kurią COMPUTAR prekę

Elektroninis–kodinis užraktas PAXOS

— revoliucija aukščiausio saugumo lygio
užraktų gamyboje

Konkurso „Metų gaminys 2005“ mechaninės
saugos sprendimo kategorijos nugalėtoja UAB
„Hansab“ pristato elektroninį–kodinį
užraktą PAXOS

Irmantas Bankauskas
UAB „Hansab“ vadybininkas

Didžiausias elektroninio-kodinio užrakto
„Paxos“ privalumas – visiškai dubliuotas (vok.
„Redundant“) veikimas. Visiškas sistemos dubliavimas – tai daugiau nei dvigubas saugumas.
Būtent tokiu principu kuriama ir gaminama karinė
ir kosminė technika.
Taigi šis užraktas pagal savo patikimumą prilygsta lėktuvų įrangai. Užraktas ištisą parą pats
tikrina savo veikimą, atsiradus gedimui, praneša
apie tai LCD ekrane.

Užrakte įmontuotas poliarizuoto stiklo ekranas
užtikrina saugų kodo įvedimą ir yra nematomas
šalia stovinčiam asmeniui. Laiko apribojimo ir
savaitinių režimų funkcijos: apribojamos valandos,
kada galima atrakinti, ir nustatomos dienos, kada
kodas nepriimamas. Galimos ir audito, taip pat
4, 6, 8 akių principo funkcijos (6 ir 8 akių funkcijai reikia 1 + 1 spynos ). Užraktą gali naudoti 26
asmenys su skirtingais kodais. Be to, galima prijungti įspėjamąjį signalą („silent alarm“), blokuoti
įvedimą. „Paxos“ užrakte sujungiamos keturios
pagrindinės funkcijos: kodinis užraktas, laikinis
užraktas, dubliuotas užraktas, jungimo įrenginys.
Šiame užrakte gali būti integruota bevielė radijo identiﬁkavimo sistema RFID. Sistema leidžia
įgyvendinti dvigubo autorizavimo funkciją.
Šie užraktai pagal VdS reikalavimus atitinka 2,
3 arba 4 klasės standartą ir CEN EN 1300 B, C ir
D saugumo klasės standartus. Jie skirti ir pritaikyti
naudoti ten, kur būtinas aukščiausias saugumo
ir patikimumo lygis. Originalus „Paxos“ užrakto
dizainas, lietuviškas meniu ir patikima konstrukcija leidžia plačiai taikyti jį bet kurio tipo seifams
ar saugyklų durims. Toks įrenginys plačiausiai
naudojamas Lietuvos ir daugelio užsienio
valstybių (Šveicarijos, Vokietijos, Prancūzijos ir kt.)
nacionalinių ir didžiausių komercinių bankų saugyklose, duomenų archyvuose, ryšių centruose,
kompiuterių patalpose ir pan.
Statistinių skaičiavimų duomenimis, užrakto
veikimo iki visiško susidėvėjimo laikas yra 15
milijonų valandų (apie 1 700 metų).


FCH-25C CCIR, high resolution, 12 VDC / 24 VAC
FCH-30C CCIR, high resolution, 230 VAC
YCH-25P PAL, high resolution, 12 VDC / 24 VAC
YCH-30P PAL, high resolution, 230 VAC

ZC-F11C3 CCIR, standard resolution, 230 VAC
ZC-F11C4 CCIR, standard resolution, 12 VDC / 24 VAC

Ko gero geriausios kainos...
UAB ,,SAREME”
Naugarduko g. 32/2, LT-03225, Vilnius
Tel. 8-5 2135047, Tel/faks. 8-5 2333567
El.p. sareme@sareme.lt, http://www.sareme.com
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Reportažas

iš seifų bandymų laboratorijos

Europoje yra tik keletas laboratorijų, pagal
Europos Sąjungos standartus akredituotų
atlikti seifų atsparumo išlaužimui bandymus ir nustatyti jų atsparumo klases pagal
atitinkamus standartus. Artimiausia mums
tokia laboratorija yra Lenkijoje, Varšuvos
tiksliosios mechanikos institute. Mūsų naujos
konstrukcijos seifas su paraiška jį sertifikuoti
jau kelias savaites laukė bandymų. Jis buvo
suprojektuotas taip, kad atitiktų pirmos ir
antros klasės seifams keliamus atsparumo
išlaužimui reikalavimus pagal LST EN
1143-01 standartą.

Gediminas Norkūnas
UAB „Seifuva“ direktoriaus
pavaduotojas

Pagaliau gauname pranešimą, kad mūsų
seifo bandymai bus atliekami š. m. lapkričio
mėn. 4 d. 14 val. ir kad bus leista stebėti bandymus. Apsidžiaugiame, nes laikas mums patogus,
nereikės nė nakvynės. Važiuojame trise: vieno iš
pagrindinių mūsų seifų pirkėjų – UAB„Taurakalnis“
– komercijos direktorius Darius Čereška, UAB „Seifuva“ konstruktorius Valdas Remeikis bei šių eilučių
autorius. Į Varšuvą atvykstame numatytu laiku,
nes gerokai supaprastinti valstybės sienos kirtimo
formalumai užtrunka vos keletą minučių. Mus
pasitinka habilituotas technikos mokslų daktaras
Bogdanas Bogdanskis. Šnektelėję su juo keletą
minučių prie kavos puodelio, einame į bandymų
poligoną.
Čia mokslininkas ir kostiumuoti jo padėjėjai
persikūnija į grėsmingus „plėšikus“: apsiauna
aulinius batus, užsivelka kombinezonus, užsiriša
prijuostes, ant galvos užsimaukšlina apsauginius
gobtuvus, užsideda tamsius akinius, pasiima storas pirštines... Iš pradžių, atidarę seifą, jie nuima
mechanizmų dangtį, matuoja ir seifo išorinėje
dalyje ryškiomis juodomis linijomis pažymi spynų
ir skląsčių vietas, nustato seifo vietas, kurios gali
būti lengviau pažeidžiamos, ir sudaro ,,plėšimo“
planą. Iš įsilaužimo įrankių, numatytų standarte,

sąrašo pasirenka vos keletą įrankių, kurie galėtų
būti veiksmingiausi šiuo atveju. Jie vadovaujasi
standarte išdėstyta nuostata, kad tikri plėšikai gali
atsigabenti ribotą įrankių kiekį, o jų sugebėjimai
jais naudotis, žinios apie seifo konstrukciją, sąlygos
įsilaužti tikrovėje, tikėtina, bus kur kas prastesnės,
todėl ir seifo išplėšimo laikas neišvengiamai būtų
ilgesnis. Kita vertus, prireikus panaudoti daugiau
įrankių, ir seifui reikėtų suteikti papildomų atsparumo vienetų (taškų).
Šiuo atveju nusprendžiama naudotis keturiais įrankiais: galingu deguonies ir acetileno dujų
degikliu, stambiu plaktuku, kirstuku ir didžiuliu
kūju pusantro metro ilgio kotu.

Pirmiausia nusitaikoma į seifo šoną, į viduje
esantį skląstį: iš anksto pažymėtoje korpuso
zonoje, prieš vieną iš skląsčių, dujiniu degikliu
išpjaunama anga, išdaužomas lengvo betono
užpildas, pašalinami jo trupiniai, po to – smūgis
į skląstį. Deja, nesėkmingas. „Plėšikai“ puola
tikrinti brėžiniuose, ar seife nėra dar ko nors, vėl
padeginę skląstį degikliu, į darbą paleidžia kirstuką
smūgiuodami per jį plaktuku. Ataka nutraukiama
įsitikinus, kad šiai seifų klasei nustatytas atsparumo taškų skaičius šiuo atveju tikrai viršytas.
Antrą smūgį nutarta smogti į seifo nugarą.
Iš karto matyti, kad šioje vietoje seifas užbaigtas,
užpildytas sieneles uždengiant pridėtiniu plieno
lakštu. Tikėtina, kad padarius vienintelį pjūvį skersai šio lakšto žemiau privirinimo siūlės, pavyks jį
nesunkiai atplėšti. Taip būtų sutaupyta atsparumo
taškų kitiems smūgiams. Bandymas vilčių nepateisina: pasirodo, lapas privirintas visu perimetru,
o šoninių siūlių nesimato. Toliau laužtis nėra
prasmės.
Tada „vagys“ imasi spynos zonos: pažymėtoje
vietoje durų paviršiuje degikliu išpjauna skylę plieno
lakšte, išdaužo betoną, pašalina jo trupinius, vėl bando
įveikti degikliu spynos liežuvėlio zoną. Kartu jie ﬁksuoją
laiką, sugaištą darbuojantis kiekvienu įrankiu. Pagaliau pavyksta pasiekti ir nupjauti spynos liežuvėlį.
Nusprendžiama, kad šis atidarymo laikas dėl garantijos galėtų būti pailgintas. Tam reikėtų pailginti
apsauginę plokštelę, o spynos blokatorių patraukti
šiek tiek toliau. Taigi, pateikę pagal rekomendacijas
pakeistą brėžinį, sertiﬁkatą šios konstrukcijos seifams gautume be papildomo bandymo.
Dar viena ataka surengiama į seifo šoną siekiant
jame pralaužti tokio dydžio angą, kad pro ją gali-

ma būtų įkišti 400 mm ilgio ir 350 mm diametro
šabloną, simbolizuojantį visiško išlaužimo faktą,
kaip tai apibrėžiama standarte. Seifą„plėšikai“ guldo ant šono, kad būtų patogu prieiti prie norimos
vietos (praktiškai tikri vagys to negalėtų padaryti,
jei seifo turėtojas laikytųsi reikalavimo pritvirtinti
seifą iš vidaus prie grindų). Ilgakočiu kūju jie iš visų
jėgų tvatina į sienelę. Daužo dviese, pasikeisdami.
Stebint, kaip jie pluša, ramybės neduoda mintis,
kad, degikliu išpjovus sienelėje pažymėtą didžiulį
langą, iš mūsų lengvasvorio betono bus likusios
tik dulkės. Pasirodo, viskas ne taip paprasta – dar
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prireikia ilgokai darbuotis kūju, kirstuku, plaktuku
ir tik po to, vėl degikliu iš 3 pusių išpjovus sienelę
(šįkart jau vidinę), kojos spyriu atlenkus likusią
sienelės dalį ir įkišus minėtą šabloną, tikimasi,
kad seifą galima laikyti išlaužtu. Bet vis dar nepavyksta: storas lakštas nepasiduoda, spyruokliuoja.
Vėl tenka griebtis kūjo, o tai – dar papildomi taškai
mūsų naudai.
Kai jau viskas pagaliau baigta, juokaujame, kad
tai buvo pirotechnikos pergalė: su tokia liepsna ne tik
popieriniai, bet ir metaliniai pinigai turėjo sudegti.
Seifą įveikusieji sutinka, kad tikri plėšikai turės
sugaišti daug ilgiau, jei norės naudos iš jo turinio.
Skaičiavimų duomenimis, norint, kad mūsų
seifams būtų suteikta pirmoji atsparumo klasė,
surinktų taškų užtenka su kaupu, o iki antrosios
klasės jų trūksta vos keliolikos. Dalyvaudami bandyme, gavome vertingų rekomendacijų, ką galėtume
patobulinti, kad surinktume tuos trūkstamus taškus.
Mums patiems, stebint bandymus, taip pat kilo
naujų idėjų, kaip apsunkinti plėšikų darbą ir kartu
išvengti gaminio pabranginimo ir svorio didinimo.
Bandymų rezultatais likome patenkinti.
Įsitikinome, kad net tokiais veiksmingais įrankiais
lauždami seifą plėšikai sugaištų gana ilgai ir
neišvengiamai sulauktų atvykstant saugos tarnybos suveikus signalizacijai.
Nors, kaip minėta, iki antrosios klasės pritrūko
šiek tiek taškų, bet grįždami iš Varšuvos jau
turėjome aiškų planą, ką keisime, ir žinojome, kad
reikės vos vieno dalinio bandymo tikslui pasiekti.
Ši patirtis pravers ir į sertiﬁkavimą įdėtos lėšos
atsipirks kuriant ir tiekiant mūsų klientams dar tobulesnius mechaninės apsaugos gaminius.
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IKON spynos

– šimtametės istorijos
ir patirties lydinys

Prieš 110 metų Berlyno verslininkas Carlas
Paulas Georzas įkūrė fotoaparatų gamybos įmonę. XX amžiaus pradžioje optinių
prietaisų ir fotoaparatų paklausa sparčiai
augo, C. P. Georzo pradėtas verslas buvo
sėkmingai plėtojamas, o jo įkurtos firmos
gaminami prietaisai garsėjo savo
patikimumu ir kokybe.

Arvydas Pečiulaitis
UAB „Eltona“ direktorius

Tobulindama gaminamus fotoaparatus, C. P.
Georzo įmonė išrado ir užpatentavo fotoaparato
užraktą (jo mechanizmas iki šių dienų laikomas
standartu), o po kurio laiko bendrovės savininkams
šovė į galvą nauja mintis: kodėl gi nepabandžius
gaminti spynų? Netrukus įmonėje, kuri tuo metu
jau vadinosi „Zeiss IKON AG“, atsirado spynų
gamybos padalinys, o 1911 metais šios spynos jau
buvo plačiai pripažintos. Įmonė turėjo gamybos
padalinius Paryžiuje, Vienoje, Bratislavoje, Sankt
Peterburge bei surinkimo padalinį Niujorke.
Iki šių dienų naudojamą spynos cilindrą su
spyruoklėmis ir paslėptais kaiščiais Amerikoje
1844 metais sukūrė Linusas Jeilas (Linus Yale).
Nors tokio tipo cilindrą „Zeiss IKON“ pradėjo
gaminti dar 1927 metais, Vokietijoje po metų šis
mechanizmas buvo užpatentuotas „Hahn“ vardu.
Ilgą laiką tradicinis spynos cilindras vadintas
„Hahn“ cilindru.
Pagrindinė įmonės veiklos sritis iš pradžių
buvo optiniai prietaisai. Tai galima buvo matyti ir
iš pavadinimo – „Ikon“ graikų kalba reiškia optiką.
„Zeisse“ taip pat kildinamas iš žodžio, reiškiančio
optiką. „Ikon“ pavadinimas ir ﬁrminis ženklas
keitėsi kelis kartus – 1969, 1981 ir 1989 metais,
kol pavadinimas ir logotipas tapo tokie, kokie yra
šiandien.

XX a. Vokietiją nualino du pasauliniai karai,
tačiau „Zeiss IKON“ ﬁrma išliko. Tiesa, po II pasaulinio karo ji, kaip ir visa šalis, buvo padalyta į dvi
dalis. IKON – spynų gamykla – liko Vakarų Berlyne,
o „Zeiss“ – optinių prietaisų gamykla – atsidūrė už
iškilusios sienos Rytų Berlyne.
IKON spynų cilindras taip pat turi seną istoriją. Jo
mechanizmas 1864 buvo patentuotas JAV, bet Lietuvoje jis kažkodėl žinomas „prancūziškos spynos“
pavadinimu. Jos veikimo principą gali įsivaizduoti
kiekvienas, kuris matė išardytą ar perlaužtą tokios
spynos širdelę. Tačiau tarp IKON ir paprasto spynos
cilindro, kainuojančio 20 Lt, yra keletas esminių
skirtumų. Pigioje cilindrinėje spynoje yra tik keli
elementarūs parametrai, saugantys, kad niekas
negalėtų neleistinai atrakinti. IKON cilindre yra 4
pagrindiniai elementai, užtikrinantys apsaugą nuo
neleistino rakinimo ir mechaninių bei elektroninių
visrakčių panaudojimo, gręžimo, rakto padirbimo.
Rakto ir cilindro proﬁlis asimetrinis: be tikro (originalaus) rakto IKON spynos nei atrakinti, nei išgręžti
nepavyks. Neįmanoma pasigaminti ir nelegalaus
rakto, nes net ir kelių mikronų skirtumas nuo originalo neleidžia jo panaudoti.
Kad niekas negalėtų neteisėtai cilindro atrakinti, saugo jame esantys šoniniai kaiščiai ir labirintai bei šoninės išpjovos rakte. Vagys dažnai bando į

spynelę kišti grūdinto plieno geležtę ir, pasukdami
cilindrus, nulaužti kaiščius. Susidūrus su IKON
spyna, tai nepavyks, nes spyną rakinanti cilindro
barzdelė per specialią sankabą„įsijungia“ ir cilindrą
galima būtų pasukti tik tada, jei į cilindrą įkištas
raktas visiškai sutaptų su cilindro mechanizmu.
Gal todėl IKON spynų gamintojai vokiečiai, kalbėdami
apie šį IKON užraktą, raktą vadina„mechaniniu kodu“,
kurį liesdamas„nuskaito“ cilindro mechanizmas.
Jei kiekvienam vadinamojo IKON rakto „kodo“
saugumo parametrui priskirtume tam tikrą skaičių,
tai per visą IKON gyvavimo istoriją dar nerastume
pagamintų dviejų spynų, kurioms tiktų tas pats
raktas.
Vokiečiai IKON cilindrą laiko nacionaliniu
mechanikos šedevru, vienu iš vokiškos kokybės
ir tikslumo simbolių. Autoritetingas Vokietijos
savaitraštis „Spiegel“, atlikdamas tyrimą apie
būsto saugumą, apklausė butų vagis. Jiems buvo
užduodamas klausimas, kas labiausiai trukdė
„darbe“. „Spiegel“ apklausos duomenimis, vagims
labiausiai trukdo IKON spynos, po to – šunys, ir
tik trečioje vietoje jie minėjo signalizaciją. Pasak
vagių, šunį nesunku apgauti, o kaukianti signalizacija netrukdo pagriebti ir skubiai išsinešti turtą.
Tuo galėjome įsitikinti iš Lietuvoje praūžusios
momentinių vagysčių lavinos. Daugiausia laiko
vagys prisipažino sugaišdavę, kai nesėkmingai
bandydavo atrakinti IKON spynas. Dažnam jų,
pamačius duryse šį užraktą, praeidavo noras
laužtis į vidų. „Spiegel“ tyrimo išvada: tik patikimos spynos ir užraktai kartu su kitomis saugos priemonėmis geriausiai užtikrins Jūsų būsto

saugumą.

Jūs galite rinktis dobermanų komandą
Arba vieną sprendimą

Mul-T-Lock „Karališko rakto“ sistema
Mul-T-Lock „Karališko rakto” sistema leis Jums atidaryti bet kokias
duris Jūsų sistemoje, tuo tarpu
kitiems vartotojams bus leidžiama
atrakinti tik tam tikras duris.

M u l - T- L o c k a t s t o v a s L i e t u v o j e :
TŪB “SILKA”, Ozo g. 20, Vilnius, Tel./faksas 8-5-246 66 66, Mob.tel. 8-699-27560, Mob.tel. 8-698-05555
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Transporto priemonių saugos
ir valdymo sprendimų apžvalga
Pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse vis populiaresni transporto
priemonių (TP) saugos ir valdymo sprendimai, veikiantys GSM / GPS technologijų
pagrindu. Specialistai šiuos sprendimus
vadina telemetriniais (nuotolinis matavimas
ar valdymas), arba M2M (angl. „machine to
machine“), sprendimais, t. y. kai mašina „kalbasi“ su mašina – TP įmontuotas įrenginys
GSM ryšiu keičiasi informacija su centrine
tarnybine stotimi (serveriu).

Saulius Pridotkas
UAB AKTKC direktorius

GSM / GPS sprendimai: šiek tiek
istorijos
GSM / GPS technologijų pagrindu draudimo
bendrovių prašymu nuo 1998 metų vidurio Lietuvoje buvo pradėtos teikti prabangių transporto
priemonių saugos paslaugos. Draudikų tikslas
– draudimo rizikos valdymas ir nuostolių prevencija. Pirmoji šias paslaugas pasiūlė Apsaugos
organizavimo tarnyba prie Policijos departamento. 2001 metų viduryje, Konkurencijos tarybai
priėmus sprendimą skirti draudimo bendrovėms
baudas dėl kartelinio susitarimo, minėtas saugos
paslaugas pradėjo teikti komercinės kompanijos.
Abu sprendimai buvo susiję su automobiliuose
montuojama importuota aparatine įranga. Komercinio sektoriaus atstovai sukūrė programinę įrangą
paslaugoms teikti. Prabangių automobilių saugos sprendimas nepateisino draudikų lūkesčių.
Pagrindinė sistemų „bejėgiškumo“ priežastis
buvo TP įmontuotos aparatinės įrangos GSM SMS
komunikavimo technologija, kuri su centralizuotais stebėjimo pultais (CSP) ryšio testo patikrą atlikdavo 1-4 kartus per parą, ir automobiliai per 6
valandas „išgaruodavo“.
2002 metų lapkričio mėnesį rinkoje pasirodė
TP montuojama aparatinė įranga su CSP,

užtikrinanti ryšį GSM GPRS technologijos pagrindu. Tai kardinaliai pakeitė sistemų savybes
bei paslaugų kokybę. Tuo tikslu „Bitė GSM“ sukūrė
specialų GSM GPRS paslaugų planą „Bitė Telemetrija“, vėliau analogiškus planus sukūrė ir kitos GSM
ryšį teikiančios bendrovės. Tačiau draudikai jau
buvo „perdegę“, nes rizikos valdymo lūkesčiai
neišsipildė, todėl domėjimąsi šiomis sistemomis
rodė gana vangiai. Taigi ši paslauga nesulaukė
masinio naudojimo.

GSM/GPS sprendimai šiandien
Po rinkoje patirto ﬁasko TP saugos srityje
buvo ieškoma kitų šių sistemų taikymo segmentų
bei naudojimo sričių, kadangi paslaugų teikėjų
materialinės ir nematerialinės investicijos buvo
gana didelės. Apžvelgus panašių sprendimų
taikymą pasaulinėje rinkoje bei įvertinus Lietuvos rinkoje ryškų tarptautinių krovinių pervežimų
segmentą, buvo sutelktos pastangos į pridėtinių
verčių verslui kūrimą. Minėtos sistemos vis labiau
buvo taikomos verslo valdymo uždaviniams spręsti.
Per neilgą laikotarpį atsirado keletas bendrovių,
parduodančių TP valdymo sprendimus ar teikiančių
vartotojams TP valdymo sprendimų paslaugas.
Minėti sprendimai ar paslaugos vartotojų verslui 

44

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 5

2005/GRUODIS

Automobilių sauga

Automobilių sauga

 sukuria pridedamąją vertę bei leidžia:

GSM TINKLAS

DB

S

GPS
palydovai

GSM
GPR
S, S
M

• stebėti TP ar grupės TP dislokaciją, kontroliuoti TP maršrutus;
• kontroliuoti TP judėjimą realiu laiku;
• gauti iš TP pageidaujamą telemetrinę
informaciją apie kuro lygį, judėjimo greitį,
šaldytuvo temperatūrą ir kt.;
• gauti norimą atskiros TP ar parko statistinę
analitinę informaciją;
• siųsti ir gauti iš vairuotojo SMS tekstinę
registruojamą informaciją;
• siųsti SMS žinutę grupei darbuotojų ar TP;
• sumažinti TP eksploatacijos sąnaudas, padidinti
TP panaudojimo efektyvumą;
• kontroliuoti darbo laiką (nėra sąlygų
savavališkiems reisams);
• kontroliuoti kuro sąnaudas, važiavimo greitį,
temperatūros režimus;
• padidinti klientų pasitikėjimą bendrove;
• tiksliai planuoti krovinio pristatymo laiką;
• kontroliuoti darbuotojams pavestų užduočių
vykdymą;
• skatinti vairuotojus dirbti sąžiningai;
• padidinti vartotojo teikiamų paslaugų našumą
bei lankstumą;
• naudojantis saugos paslauga, užtikrinti verslo
ciklų stabilumą, tęstinumą, praradimų prevenciją.
Rinkoje siūlomi sprendimai turi tiek
konstrukcinių, tiek technologinių skirtumų. Bazinė
sprendimų sudėtis:
• aparatinė įranga (tarnybinė stotis), GSM/GPS;
• programinė sprendimo valdymo bei informacijos atvaizdavimo aplikacija;
• duomenų bazė (DB), skirta duomenims iš TP
apdoroti bei kaupti;
• skaitmeniniai žemėlapiai (GIS)TP koordinatėms
ar maršrutams atvaizduoti;
• programiniai ryšio su TP moduliai;
• aparatinė įranga, montuojama TP;
• GSM ryšys informacijai į / iš TP siųsti/gauti.
Visais atvejais kiekvienoje TP būtina įrengti
aparatinę įrangą, kuri šiuo metu kartu su įrengimo
darbais bei bazinėmis saugos ir valdymo funkcijomis kainuoja vidutiniškai apie 2 000 Lt vienai TP.
Sumažinti aparatinės įrangos diegimo sąnaudas
galima minimizuojant aparatinės įrangos bazines
funkcijas (atsisakant kuro kontrolės ir kitų telemetrijos funkcijų) bei pasinaudojant draudimo
bendrovių bei GSM ryšio teikėjų subsidijomis
įrangai įsigyti. Didžiausi technologiniai skirtumai
– sistemos bazinių modulių sąsajų struktūra.
Rinkoje dominuoja keturios struktūrų versijos,
atsižvelgiant į tai, ar perkamas visas sprendimas,
ar tik paslauga (-os):
1. Perkant sprendimą, lokalioje tarnybinėje
stotyje instaliuojama valdymo bei atvaizdavimo
programinė įranga, DB, skaitmeniniai žemėlapiai
ir programiniai ryšio moduliai; kiekvieno varto-
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tojo nutolusioje darbo vietoje (DV) instaliuojama
nutolusio serverio kliento atvaizdavimo programinė
įranga ir skaitmeniniai žemėlapiai;
2. Perkant paslaugą, nutolusiame serveryje
instaliuojama valdymo bei sistemos administravimo programinė įranga, DB ir programiniai ryšio
moduliai; kiekvieno vartotojo nutolusioje DV instaliuojama nutolusio serverio kliento atvaizdavimo
programinė įranga ir skaitmeniniai žemėlapiai;
3. Perkant paslaugą, nutolusiame serveryje instaliuojama valdymo bei sistemos administravimo
programinė įranga, DB, skaitmeniniai žemėlapiai,
programiniai ryšio moduliai ir informacijos atvaizdavimo vartotojams bei apriboto sistemos administravimo internete (pagal vartotojo poreikius)
programinė įranga; kiekvieno vartotojo nutolusioje DV turi būti instaliuota „MS Internet Explorer“,
nereikia jokių taikomųjų programinių aplikacijų ir
žemėlapių;
4. Perkant paslaugas, nutolusiame serveryje
instaliuojama valdymo bei sistemos administravimo
programinė įranga, DB, skaitmeniniai žemėlapiai,
programiniai ryšio moduliai; bendriesiems vartotojų
poreikiams naudojama informacijos atvaizdavimo
bei apriboto sistemos administravimo internete
programinė įranga; kiekvieno vartotojo nutolusioje DV turi būti instaliuota „MS Internet Explorer“,
nereikia jokių taikomųjų programinių aplikacijų ir
žemėlapių. Individualiems vartotojų poreikiams
nutolusioje vartotojo DV instaliuojama individuali
nutolusio serverio kliento aplikacija, žemėlapiai,
ryšio moduliai ir pan., papildomai naudojamos
ryšio diagnostikos priemonės.
Visų sprendimų struktūrų kainodaros bei vartojimo sistemos skiriasi iš esmės. Pasirinkęs pirmąjį
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Internet

WEB
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sprendimą vartotojas individualiai turi įsigyti
aparatines dalis, programines aplikacijas, DB, skaitmeninius žemėlapius, nutolusių DV programines
aplikacijas bei skaitmeninius žemėlapius. Šio
sprendimo trūkumai:
• didelė pirminė investicija, galinti siekti daugiau nei 50 000 Lt;
• reikalingas taikomosios sistemos administravimo bei priežiūros personalas;
• papildomai kainuoja visi sistemos atnaujinimai ar papildymai;
• ekonomiškai šis sprendimas pagrindžiamas, jeigu
taikomas daugiau nei 250 TP, tačiau eksploatuojant
iškyla nemažai problemų (ryšio sąnaudos, administravimas, gedimų šalinimas, TP aparatinės
įrangos ir centrinės tarnybinės stoties programinės
įrangos pakeitimai, atnaujinimai ir pan.).
Kiti sprendimai pritaikyti paslaugoms teikti.
Paslaugų kainodaros sudedamosios dalys:
• įtraukimas į nutolusią DB;
• GSM ryšio paslaugos;
• sistemos administravimo paslauga;
• interneto serverio paslauga;
• nutolusių DV bei skaitmeninių žemėlapių
įsigijimas.
Iš esmės vartotojai turi įvertinti perkamų
paslaugų esminius skirtumus pagal vartojimo
apimtį, speciﬁką, paslaugų apimtį bei kitus
veiksnius. Pavyzdžiui, saugos sprendimui atvaizdavimas interneto serveryje netinka dėl html
technologijos, atvaizdavimo skirtumų, integravimo
su garsu, todėl pagal prioritetus rekomenduojama
lokalaus ar nutolusio serverio DV aplikacija. Transporto
parko valdymo sprendimui interneto serverio aplikacija – puikus pasirinkimas. Šio sprendimo privalumai:

• nesusisaistoma su vartotojo DV (paslaugomis galima naudotis iš bet kurio kompiuterio,
turinčio „MS Internet Explorer“);
• neribojamas vartotojų DV kiekis;
• neribojama paslaugų vartojimo geograﬁnė
teritorija, galimi skirtingi vartotojai (vežėjas, ekspeditorius, užsakovas, verslo partneris ar pan.);
• nereikalinga specializuota programinė aplikacija bei skaitmeniniai žemėlapiai (jei dirbama
nutolusio serverio DV, tai paslauga naudotis
galima tik iš to kompiuterio, kuriame instaliuota
kiekvienai DV reikalinga specializuota programinė
įranga, skaitmeniniai žemėlapiai);
• nuolatiniai ir nemokami bendrųjų poreikių
programiniai atnaujinimai;
• centralizuotas ir nuolatinis sistemos administravimas.
Taigi rinkdamasis sprendimą vartotojas turi
aiškiai apsibrėžti šios dienos poreikius ir numatyti
sistemos vietą savo verslo plėtros strategijoje. Taip
pat svarbu atsižvelgti į visus struktūrinius skirtumus, paslaugų vartojimo apimtį, speciﬁką bei
įvairovę. Minėtus sprendimus ar paslaugas vartotojas turi įvertinti ne išlaidų, o investicijų į ateitį
aspektu. Rinkdamasis sprendimą ar paslaugų
apimtį vartotojas turi atkreipti dėmesį į šių sistemų
speciﬁką (specializuotos aplikacijos), nuolatinį

spartų sistemų tobulėjimą bei kitus aspektus.
Pavyzdžiui, dažnai užduodamas klausimas, ar
reikalinga TP bei krovinių saugos paslauga. Dauguma vartotojų šiuo atveju naudojasi draudimo
bendrovių teikiama apsauga. Draudimas išlygina
verslo netekčių svyravimus – atlygina materialinius nuostolius, o saugos paslauga faktiškai
užkertamas kelias šiems nuostoliams atsirasti. Be
to, draudimas neatlygina moralinių ar kitų susijusių
nuostolių, tokių kaip verslo ciklo sutrikimas, prarastos rinkos dalys, prarasti klientai.
Ar gali savo TP saugą užtikrinti pats vartotojas? Rekomenduojame asmens bei turto saugą
patikėti profesionalams. Vartotojas yra tiesiog normalus žmogus, turintis savo asmeninį gyvenimą,
laisvalaikį, bet jo turimų techninių bei organizacinių
priemonių paprastai nepakanka, o jo pasirengimas
saugos srityje nėra profesionalus. Dėl šių priežasčių
dažniausiai gali suveikti vienas iš Merﬁo dėsnių: kai
prireiks operatyvių saugos veiksmų, vartotojas bus
susirinkime ar vakarėlyje, mobiliojo telefono garsas
bus išjungtas arba bus išsikrovęs akumuliatorius,
po ranka nebus operatyviesiems veiksmams atlikti
būtinos informacijos arba pagalbą suteikti galintys
pažįstami asmenys bus nepasiekiami ar nesupras
problemos, situacijos ir pan.
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GSM / GPS sprendimų vaidmuo
ateityje
Netrukus TP saugos ir valdymo sprendimai bus
neatsiejama verslo bei gyvenimo dalis, jie bus integruojami į verslo valdymo, apskaitos, logistikos
bei kitas sistemas. Šie sprendimai tenkins ne tik
verslo atstovų, bet ir visos visuomenės poreikius,
užtikrinant bendrosios pagalbos operatyvų
teikimą sutrikus sveikatai, užpuolimo, nelaimės ar
techninio gedimo atvejais. Ateityje M2M sprendimai apims vis daugiau sričių, taigi jų vaidmuo
užtikrinant saugų, ramų ir patogų mūsų visų
gyvenimą vis didės.


2 sistemos
2-jų arba 4-ių daviklų sistema

• Dviejų daviklių sensorinė sistema apimanti visą automobilio galą. Keturių skirtingų įspėjamųjų garsų sirena, apsauga nuo lietaus. Galima veikimo
temperatūra -40 iki +80C. Klaidingų suveikimų ﬁltravimo sistema. Voltražas 9-16V, indikacijos garsas 70-90dB, veikimo zona 0,3-1,5m. Kaina 550 Lt
• Keturių daviklių sensorinė sistema apimanti visą automobilio galą. Skaitmeninis displėjus LCD. Apsauga nuo lietaus. Galima veikimo temperatūra
-40 iki +80C. Klaidingų suveikimų ﬁltravimo sistema. Voltražas 9-16V, indikacijos garsas 70-90dB, veikimo zona 0,3-1,5m. Kaina 990 Lt

•
•
•

3 lygio apsaugos komplektas
Centralė, du valdymo pulteliai + skaitmeniniai ultragarsiniai davikliai. Kaina 760Lt
Centralė, du valdymo pulteliai + skaitmeniniai ultragarsiniai davikliai + paprasta sirena. Kaina 880Lt
Adaptyvinė sistema, skirta jungti prie gamybinio valdymo pultelio: centralė + skaitmeniniai ultragarsiniai davikliai + paprasta sirena. Kaina 780Lt

Vilnius, Oslo g. 5, tel. [8-5] 2401678, [8-686] 66585. Zarasai, Palaukės g. 28, tel. [8-688] 12406
Ta u r a g ė , R a d a s t ų g . 1 6 , t e l . [ 8 - 6 8 7 ] 2 9 1 7 1 . K l a i p ė d a , B i r u t ė s g . 1 2 , t e l . [ 8 - 4 6 ] 4 8 6 2 5 6 , [ 8 - 6 1 2 ] 4 0 7 0 0 .
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Beribio horizonto
krašte
Horizonto linija, nusidriekusi kiek akys
užmato, švelnūs smėlio atspalviai, tyla
alsuojanti dykuma ir sodriai žalios palmių
oazės, triukšmingi miestai, kultūrų, tikėjimų
ir tautų įvairovė, persipinanti istorija ir
dabartis. Tokį mes pamatėme Izraelį, kupiną
netikėtumų ir kontrastų.
Šviesos žaismas

Izraelio istorijos ištakos siekia bronzos amžių.
Nuo seno ši šalis buvo lyg tiltas tarp Afrikos, Azijos ir
Europos. Istorijos dvelksmą gali jausti kiekviename
žingsnyje.

mas Biblijoje. Galbūt lapkričio mėnuo Izraelyje
– jau ne turistų metas, nes po jaukias Jafos
gatveles klaidžiojome beveik vieni, tik kur ne kur
sušmėžuodavo vienas kitas praeivis ar... „rytietiškų
bruožų“ katinas. Ramybės įspūdį sustiprino
žinojimas, kad tik už keleto gatvelių miestas kurtina
triukšmu. Beje, 1909 m. Tel Avivas buvo įkurtas kaip
Jafos priemiestis, o 1950 m. abu miestai susijungė.

Tel Avivas žvelgiant iš Jafos

Mūsų kelionė prasideda Tel Avive. Tai
triukšmingas, eklektiškas, negailestingai civilizacijos paliestas miestas. Kadangi nesame uolūs
šiuolaikinės stiklinių dangoraižių architektūros
gerbėjai, pirmą pažintį su miestu pradėjome
be didelio entuziazmo. Iš ryto – puodelis kavos
Viduržemio jūros pakrantėje, klausantis bangų
mūšos bei gatvės triukšmo, ir vis ramybės neduodanti mintis, kad taip norėtųsi kažko autentiško,
ramaus. Ir staiga, mūsų netikėtam džiaugsmui,
atradimas – labai įdomi senoji Jafa. Tai savo
autentiškumą išsaugojęs uostamiestis, mini-

Senoji Jafa

Dabartinė Jafa žavi ne tik sena architektūra, bet ir skaityti įvairiose knygose, tačiau sunku nusakyti,
įdomiomis menininkų dirbtuvėlėmis. Architektūra, ką patiri, pats eidamas Kryžiaus keliu (Via Dolorosa
dailė, skulptūra, juvelyrika – viskas glaudžiai susiję. – tai kelias, kurį Jėzus praėjo nuo Teismo vietos
Tai ypač pajunti menininkės Ilanos Goor name- iki Golgotos) kartu su įvairiataute maldininkų
muziejuje. Siurrealistinės detalės, keisti masyvūs minia, būdamas Šventojo kapo bažnyčioje,
baldai, neįprastų formų skulptūros, originalūs kur Jėzus buvo nukryžiuotas ir palaidotas, prie
sidabro papuošalai, nepamirštamas Viduržemio Raudų sienos žvelgdamas į besimeldžiančius
jūros ir senosios Jafos vaizdas pro langą... Norėtųsi žmones ir žinodamas, kad dieną naktį šios maldos
čia sugrįžti. Tad prisiminimui – nors nedidelis gar- nenutrūksta; klaidžiodamas sutemų apgaubtomis
siosios menininkės sukurtas papuošalas, apsau- gatvelėmis, kur dar tvyro rytietiško turgaus dvasia.
gantis nuo blogos akies.
Įspūdis toks, lyg laikas būtų sustojęs.
Jei būsite Jafoje, būtinai nusileiskite siaurais
Kadangi esame gana drąsūs, „tarybinio“ turlaiptais į uostą ir neabejodami užsukite į vietinę, iš
pažiūros ne itin išvaizdžią, kavinukę. Čia jus nustebins puikiai paruošta žuvimi ir Izraelyje pagamintu
vynu (jo kokybė išties labai gera).
Daug kas važiuoja į Izraelį, kad aplankytų
Jeruzalę. Kai esi daug girdėjęs apie kokią nors
ypatingą vietą, bijai, kad nepatirsi to, ko tikėjaisi.
Tačiau mūsų kelionė į Jeruzalę pranoko bet kokius
lūkesčius. Turėjome nepaprastą gidą. Tai buvo
septyniasdešimtmetis vyras, gimęs ir užaugęs tuose
kraštuose, pažįstantis kone kas trečią senosios
Jeruzalės gyventoją, žinantis kiekvieną gatvelę.
Taigi nuobodžiauti neteko.
Jeruzalė yra trijų religijų – judaizmo, krikščionybės
ir islamo – išpažinėjams šventas miestas. Krikščionys
sieja Jeruzalę su paskutiniais Jėzaus gyvenimo
metais. Čia jis skleidė savo tikėjimą, buvo suimtas, nukryžiuotas, o vėliau atgimė. Musulmonams
Jeruzalė yra trečias pagal šventumą miestas po
Mekos ir Medinos, žydams – jų sostinė nuo karaliaus Dovydo laikų. Pavadinimas „Jeruzalė“ reiškia
„taikos miestas“.
Jeruzalės istorija paini ir ilga. Ją galima per- Visų tautų šventovė
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izmo užgrūdinti keliauninkai, nepabijojome trise
taksi nuvažiuoti į Betliejų (Kristaus gimimo vietą),
kuris yra Palestinos teritorijoje. Rizikuoti buvo
verta. Pamatėme 385 m. Bizantijos imperatoriaus
Konstantino motinos Jelenos bažnyčią, pastatytą
Jėzaus gimimo vietoje. Dabartinė bažnyčia stovi
nuo imperatoriaus Justiniano laikų. Sienų mozaikos, ištapytos kolonos mena kryžiaus žygių
laikus. Jėzaus gimimo vietą žymi žvaigždė. Išskyrus
keletą fanatiškai atrodančių indų maldininkų,
daugiau žmonių bažnyčioje nebuvo, todėl nesunkiai galėjome pajusti išskirtinę šios vietos aurą ir
ramybę.
Nors daug keliauta, matyta įvairiausių senų
civilizacijų pėdsakų, bet tokios keistos vietos kaip
Masada dar neteko regėti. Dykumos geltonis,
pliki atšiaurūs kalnai, tyli Negyvoji jūra – toks
kraštovaizdis atsiveria nuo Masados tvirtovės,
kurią 37 m. pr. Kr. ant stataus kalno pastatė karalius Erodas. Čia stebina neįtikėtinai prabangūs rūmai,
didžiuliai sandėliai, gigantiški vandens rezervuarai,
vonios (vanduo maudynėms buvo gabenamas
iš žemumų), galingi sutvirtinimai ir tik du statūs
keliai, kuriais buvo galima patekti į šią tvirtovę. 70
m., Romos kariuomenei užėmus Jeruzalę, likę gyvi
miesto gyventojai Masadoje rado prieglobstį. Trejus
metus kentę romėnų apgultį, 73 m., nenorėdami
patekti į priešo rankas, jie nusižudė.
Grįžus iš įspūdingos kelionės po Masados
tvirtovę, maudynės Negyvojoje jūroje ir purvų
voniose nuteikė smagiai ir žaismingai. Negyvoji
jūra – žemiausia vieta sausumoje; čia negirdėti
paukščių čiulbesio, nematyti jokio augalo, tik tvyranti tyla ir vandens paviršiuje plūduriuojantys
ar purvu besitepantys žmonės. Ko gero, kitos 
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Kanjonas dykumoje
 tokios vietos žemėje nėra. Jeigu čia važiuotumėte,

siūlyčiau pasirinkti vieną iš keleto SPA, nes jie
įsikūrę atokiau nuo neskoningų kurorto viešbučių,
darkančių įstabų kraštovaizdį.
Teko keletą dienų praleisti ir išgirtajame Eilate. Tai vieta, kur 300 dienų per metus šviečia
saulė, kur lapkritį dieną oras įšyla iki 26° C, tik
nusileidus saulei, nukrenta iki 15° C. Pro viešbučio

Laisvalaikis

langus matyti Jordanija. Tačiau ne šiltas oras
ar daugiaaukščiai viešbučiai Raudonosios jūros
pakrantėje mus sužavėjo, o dykuma: kelionė
visureigiais, pėsčiomis, vakaras prie laužo, kur
egzotiškos išvaizdos gidas kepa duoną ir pasakoja apie žvaigždes, dykumų žmones, jų išmintį,
bylojančią, kad skubėjimas kilęs iš pragaro.
Izraelyje mes apsilankėme ne atsitiktinai
– buvome pakviesti į vestuves. Kadangi jaunoji kilusi iš Maroko, sužadėtuvės vyko pagal tos
šalies papročius. Būsimi sutuoktiniai pasidabino
nacionaliniais apdarais, salė taip pat priminė
rytietiškos pasakos iliustracijas. Mums daug kas
atrodė įdomu: gardūs, nors neįprasti valgiai (ypač
saldumynai), ritminga muzika, prisodrinta įvairių
rytietiškų ritmų, pilvo šokį šokančios įspūdingų
formų merginos (akivaizdu, kad toje šalyje
grožio standartai kitokie nei mūsų), siautulingas
jaunuolių šokis. Beje, stipresnių gėrimų buvo tik
ant tų stalų, prie kurių sėdėjo svečiai iš Europos,
tad stebėjomės, iš kurgi ta linksmybė. Šventėje
buvo daug teatrališkumo: būsimą nuotaką įnešė į
salę ant gražiai išpuoštų neštuvų; svečiams buvo
pasiūlyta pasipuošti jiems patikusiais rytietiškais
apdarais. Gana greit salė priminė įvairiaspalvį
karnavalą. Šventė pasiekė kulminaciją, kai
būsimi jaunavedžiai, jų tėvai, giminės susėdo į
pagalvėlėmis, blizgiais audiniais išpuoštą „sostą“ ir

vieni kitiems, o vėliau ir svečiams chna ėmė dažyti
delnus. Tai buvo linksma ir neįprasta. Didžiausią
nuostabą kėlė tai, kad visi vestuvių svečiai taip
sugeba linksmintis ir yra puikūs šokėjai.
Pačios vestuvės po keleto dienų vyko kibuce.
Kibucas – tai izraelietiškas kolūkis-komuna, kur
visų gyvenimo sąlygos vienodos, o už darbą atlyginimo, išskyrus nedidelę sumą savoms reikmėms,
nemokama. Žmonės tokiose komunose gyvena
savo noru.
Vestuvių ceremonija vyko gražiame sode po
atviru dangumi. Čia buvo kiek mažiau oﬁcialumo ir
daugiau žaismingumo, negu įprasta matyti mūsų
šalyje. Jauniesiems dovanų niekas nedovanoja, tik
pinigų (dalis jų atitenka kibuco šeimininkams už
puotos paruošimą). Svečių susirinko daug – apie
keturis šimtus! Po oﬁcialios dalies visi buvo pakviesti į didžiulę baltai išpuoštą salę, kur laukė
valgiai, muzika, jaunųjų šokis, jaunojo daina savo
išrinktajai. Vestuvės, kaip sakoma, buvo gražios.
Dešimt dienų Izraelyje – mažoka, kad pamatytum viską, bet pakankamai, kad būtum sužavėtas,
nustebintas, sudomintas.
Grįžę namo kėlėme raudono izraelietiško
vyno taurę už nepakartojamą Jeruzalės gidą (jo
prašymu – mat pats jis negeria stipriųjų gėrimų) ir
už kitus nepamirštamus įspūdžius.
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