Ç V S O B M B T  B Q J F  T B V H P T  J S  S J [ J LP T  W B M E Z N P  U F D I O P M P H J K B T
Ç V S O B M B T  B Q J F  T B V H P T  J S  S J [ J LP T  W B M E Z N P  U F D I O P M P H J K B T

*44/
*44/

  ( &((&6(Ç6ĞÇ Ğ/S/ S  

&MFLUSPOJOşTBVHB
&MFLUSPOJOşTBVHB
4BVHPTUBSOZCPT
4BVHPTUBSOZCPT
1SJFÝHBJTSJOşTBVHB
1SJFÝHBJTSJOşTBVHB
.FDIBOJOşTBVHB
.FDIBOJOşTBVHB
"VUPNPCJMJƈTBVHB
"VUPNPCJMJƈTBVHB

Turinys
Naujienos

Saugos tarnybos

3 Įspūdžiai, naujienos
6 Patirtis svetur

34 Rizikos valdymas

Elektroninė sauga

12 Truputis istorijos
14 Tikrieji integruoti apsaugos sprendimai
17 Elektroninės saugos sistemų komunikavimo technologijų
su centralizuotu stebėjimo pultu apžvalga

19 Nauji DSC judesio jutikliai
21 IP kameros (www.apsauga.lt apžvalga)
26 Žingsnis į ateitį:

3,56 MHz bekontaktės lustinės kortelės technologija

29 Apsaugos sistemų projektavimas
32 Požeminė perimetro apsaugos sistema GPS

Priešgaisrinė sauga

37 Nevalyvus vairuotojus baudžia ugnis
40 Liepsnos jutiklių efektyvumo įvertinimas

Mechaninė sauga

44 Šykštus moka du kartus (nukentėjusio pirkėjo išgyvenimai)
2006 m. gegužė / Nr.2
ISSN 1392-4567
Žurnalą leidžia

Asociacija Apsaugos verslo grupė
Gedımıno pr. 26, LT-01104 Vilnius
Tel. (8~5) 262 81 75, el. p. info@avg.lt
www.avg.lt
Redakcinė kolegija
Julius Adomaitis (UAB „Apsaugos komanda“)
Audrius Ališauskas (UAB „Jungtis“)
Edita Ragauskienė (asociacija Apsaugos verslo grupė)
Sigitas Nausėdas (UAB „Nustic“)
Vytautas Šaikus (UAB FAC)
Romualdas Jonaitis (R.Jonaičio IĮ „Argus“ saugos tarnyba)
Valdemaras Narkovičius (UAB „Sareme“)
Saulius Pridotkas (UAB AKTKC)
Vytautas Rudaitis (UAB „Fima“)
Giedrius Ribokas (L.Ribokienės ﬁrma)
Dizainas ir maketavimas
UAB „Be ledo“
www.beledo.lt
Stilistė
Audronė Jusevičienė
Spauda
UAB „Standartų spaustuvė“
Tiražas 1 000 egz.
Cituojant būtina nuoroda į žurnalą
„Rizikos faktorius“.
Redakcija už reklamos turinį neatsako.

Laisvalaikis

46 Ekstremalios pramogos, arba jeigu nebijote aukščio

Redakcijos skiltis
„MUS SAUGO POLICIJA (KAINA SUTARTINĖ)“
Ne vieno mūsų akis užkliūva už tokio užrašo lipdukuose ant saugomų objektų. Tai gali būti neprilygstama reklaminė frazė. Jei į tai pažvelgtume rimčiau, tai drąsiai galėtume tvirtinti, kad taip griaunami teisinės
valstybės pamatai. Iš pradžių viskas atrodytų lyg ir nelabai verta dėmesio: sudaręs sutartį su policijos Apsaugos organizavimo tarnyba ﬁzinis ar juridinis asmuo gali techninėmis priemonėmis saugoti savo turtą, gali
nusisamdyti policininką, pavyzdžiui, asmens ar kokio nors renginio apsaugai. Viešosios teisės požiūriu tai
yra visiškas nesusipratimas. Pirmiausia, policijos veiklą reglamentuojantys norminiai aktai nesuteikia policijai teisės užsiimti komercine veikla, nes kaip viešosios teisės subjektas policija privalo teikti visas paslaugas nemokamai ir laikytis lygybės prieš įstatymą principo. Priešingu atveju iškyla grėsmė, kad bus galima
„mokėti“ už pavogto automobilio ar kitokio turto suradimą, šeimyninio konﬂikto slopinimą ar viešosios
tvarkos palaikymą konkrečioje gatvėje. „Įteisinti“ tokią veiklą Policijos departamentas galėtų savo įsakymais,
kaip tai padaryta dėl Apsaugos organizavimo tarnybos.
Visos šios mintys susijusios su besitęsiančia Apsaugos organizavimo tarnybos agonija. Nors Konkurencijos
taryba nusprendė, kad minėtos tarnybos veikla nereglamentuota įstatymo ir pažeidžia laisvos konkurencijos
principus, tai bandoma užginčyti teisme. Kita vertus, lyg ir bandoma tarnybą integruoti į viešosios policijos
struktūras. Labai „linksmai“ atrodo šis procesas: komercinės veiklos pajamos lieka Apsaugos organizavimo
tarnybai, o reaguoja į aliarmo signalus visa policija, nors jai nubyra vos 20 procentų už apsaugą gaunamų
pajamų. Taigi neturėtų stebinti, kad kai kurie komisarai ar valdininkai gali puikuotis naujais visureigiais ir
visais įmanomais būdais kovoti dėl išlikimo savo postuose, nes kurgi geriau rasi…

GE
Security

GE Security.
Sparčiai besiplečiančios elektroninės
saugos technologijų rinkos lyderis
„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.

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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Įspūdžiai, naujienos
Susirinkime nagrinėti pagrindiniai veiklos
klausimai, svarstyta, kaip reikėtų įveikti šiuo
metu aktualias problemas, numatyta, kaip bus
įgyvendinami sprendimai. Pateiktos susipažinti
asociacijos valdybos, revizijos komisijos ir
VšĮ „Saugos ekspertizė“ ataskaitos (plačiau žr.
www.avg.lt).
Išrinkta asociacijos Apsaugos verslo grupės
vadovybė:
Asociacijos prezidentas
Julius Adomaitis, UAB „Apsaugos komanda“.
Edita Ragauskienė
Asociacijos Apsaugos verslo grupės
atsakingoji sekretorė
administracijos vadovė

Apsaugos verslo atstovai rinkosi
Palangoje
Šių metų kovo 24 dieną Palangoje įvyko eilinis asociacijos Apsaugos verslo grupės narių
susirinkimas. Dabar asociacija vienija 80 narių, susirinkime dalyvavo daugiau nei pusės – 45 narių
atstovai.

Valdybos nariai:
Audrius Ališauskas, UAB „Jungtis“;
Sigitas Nausėdas, UAB „Nustic“;
Vytautas Šaikus, UAB FAC;
Romualdas Jonaitis, R. Jonaičio IĮ„Argus“ saugos tarnyba;
Valdemaras Narkovičius, UAB „Sareme“;
Saulius Pridotkas, UAB AKTKC;
Vytautas Rudaitis, UAB „Fima“;
Giedrius Ribokas, L. Ribokienės ﬁrma;
Revizijos komisija:
Petras Akstinas, UAB „Falck security“;
Arvydas Stulpinas, UAB „Baltijos kontaktų grupė“;
Tadas Skrebutėnas, UAB „Baltijos tranzitas“.

Alvydas Kunavičius
UAB „Apsaugos komanda“
generalinio direktoriaus pavaduotojas

Susirūpinta saugos darbuotojų
profesiniu rengimu
Praėjusiais metais Panevėžio Šermukšnių darbo rinkos mokymo centras ir Europos Sąjungos
Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas pasirašė sutartį dėl subsidijos vienerių
metų trukmės projektui „Saugos darbuotojų profesinio rengimo kokybės užtikrinimo metmenys“.
Projekte dalyvavo UAB „Apsaugos komanda“,
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Šiaulių
darbo rinkos mokymo centras ir Klaipėdos darbo
rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba. Dar viena projekto partnerė – privati mokymo įstaiga
„Ascota-IT GmbH“, esanti Chemnice (Vokietija).
Ji sėkmingai veikia daugiau kaip dešimt metų ir,
be kitų specialistų, rengia kvaliﬁkuotus saugos
darbuotojus.
Projekto tikslas buvo perimti „Ascota – IT
GmbH“ saugos darbuotojų profesinio rengimo
patirtį, susipažinti su reikalavimais, keliamais
mokymo programoms ir mokymo specialistų kvaliﬁkacijai, taip pat su mokymo organizavimu bei 
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 metodais. Todėl mainų vizito grupė buvo sudaryta

iš kvaliﬁkuotų profesinio mokymo specialistų bei
ekspertų, kurių pasirengimas ir kvaliﬁkacija turi
tiesioginės įtakos Lietuvoje tvirtinamų mokymo
programų kokybei.
Daugumą „ASCOTA-IT GmbH“ teikiamų profesinio mokymo paslaugų sudaro saugos darbuotojų
rengimas. Mokymo programa susideda iš keturių
modulių (200 val.). Be specialiųjų žinių (specialiosios technikos naudojimas ir įdiegimas, asmens
sauga, turto apsauga, pirmoji pagalba nelaimės
atveju, inkasatoriaus darbas, kurjerio darbas,
ginklo naudojimas, darbas su apsaugos šunimis,
kt.), įgyjama būtinų teisės ir psichologijos žinių.
Mokymo programa yra sertiﬁkuota, tad pabaigęs
mokymus ar tam tikrą jų dalį asmuo gauna įgytą
kvaliﬁkaciją patvirtinantį pažymėjimą. Teorinis
mokymas neatsiejamas nuo praktinio, pastarajam
skiriama apie šešis mėnesius. Praktika atliekama ne
tik Vokietijos įmonėse, bet ir kitose šalyse (Azijoje ir
kitur). Tokias palankias sąlygas mokytis „Ascota-IT
GmbH“ gali sudaryti, kadangi glaudžiai bendradarbiauja su saugos kompanijomis ir prisideda prie
visų pagrindinių ES saugos sektoriaus bendradarbiavimo iniciatyvų.
Europos saugos tarnybų konfederacijos CoESS
(European Confederation of Security Services) duomenimis, 2002 metais daugiau nei 500 tūkst.
apsaugos darbuotojų dirbo 10 tūkst. apsaugos
paslaugas teikiančių kompanijų. Pastaruoju metu
šių paslaugų poreikis Europoje išaugo 5 procentais. Vieningos nuomonės saugos paslaugų
standartizavimo ES valstybėse klausimu nėra,
bet auganti šio sektoriaus paslaugų paklausa, vis
laisvesnis darbo jėgos judėjimas ES valstybėse
verčia galvoti apie bendrus reikalavimus saugos

Naujienos

darbuotojų profesiniam rengimui. Svarbus vaidmuo tenka tarptautiniam profesinio mokymo
institucijų bendradarbiavimui, socialiniam dialogui tarp viešojo ir privataus sektoriaus, tarp
mokymo, profesinio orientavimo ir apsaugos
paslaugas teikiančių institucijų. Toks partnerystės
modelis yra numatytas ir skatinamas Europos
užimtumo strategijoje.
Lietuvoje maždaug 20 mokymo institucijų
teikia saugos darbuotojų profesinio rengimo
paslaugas (pirmo profesinio rengimo lygmens).
Mokymus baigusiems asmenims suteikiama
teisė vykdyti tam tikras funkcijas. Lietuvoje yra
įregistruota tik viena apsaugos darbuotojų
mokymo programa. Tai yra tik pirmojo lygmens
mokymo programa, todėl mokymuose dalyvavęs
asmuo gauna pažymėjimą, kuris nesuteikia jokios
profesinės kvaliﬁkacijos.
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos
specialistų nuomone, norint užtikrinti ES reikalavimus atitinkančią saugos darbuotojų mokymo
kokybę, būtina rengti antrojo lygio profesinio
mokymo programas ir aiškiai išskirti kvaliﬁkacinius
reikalavimus pagal saugos darbuotojo funkcijas.
Projekte dalyvavę socialiniai partneriai parengė
naują Leonardo da Vinčio programos antrojo etapo
(2000–2006 m.) bandomąjį projektą, skirtą formuoti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančius
saugos darbuotojų atrankos ir profesinio rengimo
standartus, skatinti kvaliﬁkacinių reikalavimų
formalizavimą bei sektorinę partnerystę, naujų
mokymo programų kūrimą.

Audrūnas Venskaitis
UAB „Baltic Car Systems“

Kas garsiau ir išradingiau?
Gegužės 13 ir 14 dienomis Alytuje vyko tradicinės tarptautinės automobilių garso įrangos
varžybos. Nugalėtojai rungėsi dėl „Clarion“ taurės,
o jose apsilankiusių alytiškių laukė nemažai
pramogų, pradedant kvapą gniaužiančiais kaskadininko Virgio Žukausko triukais ir baigiant iš
Didžiosios Britanijos atvykusiu garso aparatūrą
reklamuojančiu „Mercedes“, nukabinėtu plakatais
su visai nereklaminiais užrašais:„Garsas pavojingas
jūsų sveikatai“.

Naujovė – penkiakovė!
Jau penktose automobilių garso įrangos
varžybose dalyvavo sportininkai iš Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos. Pasižiūrėti automobilių,
kurių garso įrangą visaip derinti, pertvarkyti jų
savininkams jau tapo gyvenimo būdu, susirinko
tūkstančiai alytiškių.
38 automobiliai susirungė garso kokybės
rungtyje, 21 – didžiausio garso slėgio, o 3 „Sub
Extreme“ rungties dalyviai drebino aplinkinius
pastatus jų automobilių skleidžiamu žemadažniu
garsu.
Pirmą kartą Baltijos šalyse Alytuje surengta ir
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nauja automobilių stiliaus (puošybos, dizaino, garso kokybės ir slalomo) penkiakovė„EMMA Racing“.
Vieną jos rungčių – lenktynes Naujosios gatvės
ruožu – stebėję žiūrovai turėjo progą įsitikinti, kad
išradingai pertvarkyti varžybų dalyvių automobiliai gali nustebinti ne tik įspūdingu garsu, bet ir
dideliu greičiu.

Didžiausiai rėksnei – vertingas prizas
Balsingiausi renginio žiūrovai šiemet vėl
galėjo dalyvauti azartiškose rėkimo varžybose. Į
ﬁnalą pateko pernai balsingiausios dzūkės titulą
pelniusi Erika Brazdauskaitė (130,8 decibelo),
tačiau jos rezultatą pagerino ir absoliučia lydere
tapo moksleivė Živilė Katalynaitė, konkurentus bei
renginio vedėją Liudą Ramanauską privertusi net
ausis užsikimšti. Jai ir atiteko vertingas kompiuterių
salono „Compus“ prizas.
Varžybų teisėjai teigia, kad balsingajai Živilei,
kaip ir jos varžovams, įspūdingų rezultatų padėjo
pasiekti ir oro sąlygos, greta riaumojantys SPL
„žvėrys“. Gūsingas vėjas lėmė jautrių mikrofonų
perduodamo garso stiprumo paklaidą, todėl ir kai
kurių transporto priemonių garsą teko matuoti po
kelis kartus.
Didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukė ir kitos rungtys, kuriose taip pat buvo galima laimėti
vertingų prizų. Ypač populiarus buvo automobilių
grotuvų krepšinis. Jam dalyviai paaukojo 21 grotuvą.

Sėkmė lydėjo keturis: A. Liubamirskas, J. Pangonis,
V. Balionis ir V. Palevičius nuo tritaškio metimo linijos
(6 m 25 cm) sugebėjo pataikyti į statinę – „krepšį“
ir laimėjo vieną iš šešių naujutėlaičių grotuvų.
Ištiestoje rankoje ilgiausiai – 5 min. 51 sek. –
žemų dažnių garsiakalbį (vadinamąjį „subą“)

išlaikė Justas Kundrotas. Jis iš varžybų išsinešė 549
litų vertės prizą.

Žiūrovų favoritas – „dramblys“
Laukiamiausia varžybų dalis – garso slėgio
rungtis, kai automobiliai groja garsiausiai, ypač visus domina „Sub Extreme“ kategorija. Joje varžosi
specialiai paruošti automobiliai. Varžybų taisyklės
leidžia bet kaip modernizuoti transporto priemonę
siekiant geresnio rezultato, todėl rungtyje paprastai dalyvauja tikri keturračiai monstrai.
Griausmingais palaikančiais šūksniais „Dramblys atvažiuoja!“ jaunieji technikos mėgėjai iš tolo
pasitiko prie pakylos artėjantį „Renault 5“, turintį
keturis žemadažnius garsiakalbius.
Kelias valandas jo pasirodymo kantriai
laukusių žiūrovų džiaugsmui, į varžybas ratukais
(jis netgi neturi vairuotojo sėdynės!) atgabentas
automobilis pagerino savo pernykštį rezultatą.
Asociacija EMMA Lietuva dar šiais metais
numato panašaus pobūdžio varžybas surengti
sostinėje ir Kaune. Taigi technikos aistruoliai netrukus vėl galės patirti įspūdingų akimirkų.
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Patirtis svetur
įmonės, turinčios šioje šalyje interesų. Jau ketvirtą
kartą parodoje dalyvavo ir UAB „Trikdis“.
MIPS 2006 dalyvius galima būtų suskirstyti į
tris kategorijas: tai vietinės įmonės, gaminančios
produkciją savai rinkai ir ja prekiaujančios, užsienio
įmonės, siekiančios veikti Rusijoje, ir Pietryčių
Azijos įmonės, dažniausiai pristatančios vaizdo
stebėjimo įrangą ir bandančios užkariauti Rusijos rinką.
Kasmet į parodą susirenka žmonių iš skirtingų
regionų. Šiais metais tarp lankytojų dominavo
(bent jau mūsų stende) centrinės Rusijos, Uralo,
Sibiro ir Tolimųjų Rytų atstovai. Gana daug dėmesio
sulaukė GSM ryšio sistemos, tačiau, įvertinę jų kainas ir atliekamas funkcijas, nedaug kas skubėjo
Irenijus Jodkauskas
užsisakyti. Matyt, baugino gana brangi tokios
UAB „Trikdis“
įrangos eksploatacija.
technikos direktorius
Populiarūs tapo bevielio ryšio jutikliai. Tokius
jutiklius sumontuoti lengviau, o įrengti jie neMintys po parodos MIPS 2006
gadina patalpų dizaino.
Šiais metais paroda MIPS 2006 vyko kiek
Mažėja susidomėjimas tradicinėmis apsaugos
anksčiau, nei įprasta, – balandžio pradžioje. Paro- sistemomis. Vartotojai ieško naujų apsaugos būdų
da orientuota į Rusijos rinką, taigi joje dalyvauja ir tobulesnės techninės įrangos, tačiau gamin- 

Professional solution for your CCTV systems

16 (9)
Camera Inputs
Twisted-pair
Transmission
Vandal Proof Cameras

Main Monitor (VGA)

Main Monitor
(BNC and/or S-Video)

Twisted-pair
Transmission

Spot Monitor (BNC)

Motor-zoom Cameras

Classic Cameras

RS Day/Night
Cameras

CAMA-mini
PTZ Cameras
VIDEO

CAMA-I
PTZ Cameras
RS-485
USB

RS-422

IR Remote
Control

External HDD, CD-RW
or Flash Memory
FireWire

NV-KBD60

16 (9)
Alarm Inputs

4
Alarm Outputs

1
Audio Input

NET

External HDD
External CD-RW

(...)

Alarm Panel
Outputs
(...)

(...)
MultiViewer
Client Software
(...)

SAREME JSC
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 tojai nesiūlo nieko naujo, kas tikrai turėtų didelę

paklausą. Daugelis įrangos savybių išlieka tokios
pat, sistemos atitinka bendruosius tokiai įrangai
keliamus reikalavimus, turi visa tai, kas būtina, ir
nauja aparatūra, turinti tokias pat funkcijas, yra
neįdomi. Kainos taip pat nusistovėjo – kristi joms
nelabai yra kur.
Taip jau susiklostė, kad mūsų stendas tapo
kolegų susirinkimo vieta. Čia ateidavo verslo
partneriai ir platintojai iš įvairių Rusijos sričių,
užsukdavo užsienio specialistai, dirbantys toje
pat srityje kaip ir mes, apsilankydavo kolegos iš
Lietuvos. Visiems atsirado apie ką pasikalbėti. Ypač
naudingi pokalbiai su kolegomis, gaminančiais
panašią produkciją. Su jais buvo aptariami aparatūros veikimo aspektai, naudojamos elementinės
bazės ir technologijų ypatumai, numatomi nauji
uždaviniai ar galimi sprendimai.

Naujienos

bekistanas, Kirgizija ir pan. Nežinia, ar tai susiję su
politiniais aspektais, santykiais tarp Rusijos ir šių
šalių, ar su tuo, kad tiesiog šių šalių verslininkai
ėmė daugiau dairytis į Europos pusę aplenkdami
savo didžiąją kaimynę.
Pagal parodos mastus, manau, galima teigti,
kad MIPS jau įsitvirtino rinkoje kaip didžiausia apsaugos paroda Rytų Europoje (ar bent jau buvusioje Sovietų Sąjungoje), nurungusi savo varžovę
„Forum technologiji bezopasnosti“ (angl. Security and Safety Technologies), kuri savo lankytojų
kasmet laukia vasario mėnesiais naujame parodų
centre „Crocus Expo“. Dabar MIPS įgijo dar vieną
pranašumą – ji vyksta beveik Maskvos centre,
sporto komplekse „Olimpijskij“. Beje, minėtas saugos technologijų forumas taip pat vyksta naujame
parodų centre, tačiau susisiekimas su juo tiesiog
tragiškas (metro labai toli), o tai, kaip žinome,
Maskvoje yra labai svarbus dalykas, galintis smarkiai nulemti lankytojų skaičių ir kartu visos parodos sėkmę.

Gražvydas Lukoševičius
„Paradox D.C.“ direktorius

Po parodą Maskvoje pasidairius
Balandžio 4–7 d. Maskvoje vyko kasmetinė
paroda, skirta apsaugos verslo atstovams ir visiems
tiems, kurie domisi šia sritimi. MIPS 2006, kaip ir
pernykštė paroda, sutraukė nemažai lankytojų iš
daugelio buvusios Sovietų Sąjungos respublikų.
Paroda neatrodė didesnė nei praeitais metais.
Daugelis joje dalyvaujančių ﬁrmų jau turi nuolatines vietas ir netgi tuos pačius stendus, taigi bendras vaizdas labai priminė praeitus metus. Tačiau
galbūt atėjo tas laikas, kai ﬁrmoms nebereikia formuoti savo įvaizdžio, nes visi vieni kitus jau puikiai
pažįsta ir žino, kas yra kas. Tiesiog reikia parodyti,
kad vis dar esi rinkoje ir pasiruošęs už ją kovoti.
Naujų produktų, galinčių padaryti perversmą
rinkoje, tikrai nesimatė. Didžiausios naujienos –
stenduose pristatomos naujos produktų modiﬁkacijos, naujesnės programinės įrangos versijos
ir kita.
Manau, daugeliui dalyvių paroda tampa vieta,
skirta ne tiek naujų klientų paieškai (nors šito atmesti taip pat negalima), kiek susitikimui su senais
partneriais. Be to, paroda padeda lengvai įvertinti
konkurentus, susidaryti nuomonę, kuo „kvėpuoja“
rinka, ir vėliau, žinoma, tai panaudoti kuriant savo
įmonės ateities strategiją.
Vienas iš išskirtinių šios parodos bruožų –
nedidelė lankytojų įvairovė. Dauguma jų –
maskviečiai ir atvykėliai iš artimesnių Rusijos
regionų. Žymiai mažiau lankytojų šiemet galima
buvo pamatyti iš tokių šalių kaip Gruzija, Uz-

Valdemaras Narkovičius
UAB „Sareme“
generalinio direktoriaus pavaduotojas

Iš MIPS 2006 sugrįžus
Į jau tradicine tapusią parodą MIPS, balandžio
4–7 d. vykusią Maskvoje, šiemet vykome dalyvauti su ﬁrmos „Novus“, kurios produktų platinto-

jai Rusijoje esame, stendu. Kartu turėjome progą
įvertinti parodą ne tik dalyvių, bet ir lankytojų
akimis.
Palyginti su praeitais metais, parodos plotai dar
padidėjo. Apskritai viskas atrodė gana solidžiai.
Tarp dalyvių dominavo Rusijos ﬁrmos, nors
buvo galima pamatyti nemažai atstovų ir iš kitų
šalių. Parodoje dalyvaujančios Italijos, Kinijos ir
Taivano ﬁrmos netgi turėjo savo atskirus blokus.
Smagu buvo matyti ir nemažai Lietuvos įmonių
stendų. Nors ir buvo į ką pažiūrėti, bet man
asmeniškai susidarė įspūdis, kad tiekėjų gal verčiau
reikėtų ieškoti ne čia.
Mano, kaip dalyvio ir kaip lankytojo nuomone,
paroda MIPS darosi vis labiau orientuota į Rusijos
rinką. Tie, kas susidomi rusiškų prekių tiekimu, turi
būti pasiruošę įveikti dideles kliūtis – muitines.
Jeigu lankytoją domina kokia nors užsienietiška
produkcija, tai paprastai jam pasiūloma kreiptis į
šių prekių platintoją Europoje.
Kalbant apie klientų paiešką Rusijos rinkoje,
iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad jų rasti nebūtų
sunku, nes lankytojų tikrai gausu ir susidomėjimas
didelis. Tačiau reikia iš anksto nusiteikti, kad tektų
spręsti problemas, susijusias su prekių tiekimu į
Rusiją. Mane iš tikrųjų nustebino, kad tiek nedaug
galima buvo sutikti parodos lankytojų, atvykusių iš
kitų NVS šalių.
MIPS 2006 buvo tikrai įdomi ir naudinga. Galima teigti, kad ji turi savo veidą. Gal tik įmonėms,
dalyvavusioms parodoje, prieš tai reikėjo jai daugiau ruoštis nei bet kuriai panašiai parodai Europoje. Vertinant dalyvio požiūriu, MIPS 2006 tikrai
turėjo ką parodyti, nors gal naudos iš jos ir mažiau
negu iš tokio renginio kaip, pavyzdžiui, IFSEC pa
roda Birmingeme.

Professional solution for your CCTV systems

16 (9)
Camera Inputs
Twisted-pair
Transmission
Vandal Proof Cameras

Main Monitor
(BNC and/or S-Video)

Twisted-pair
Transmission

Main Monitor (VGA)

4 Spot Monitors (BNC)

Motor-zoom Cameras

Classic Cameras

RS Day/Night
Cameras

USB Postscript Printer

CAMA-mini
PTZ Cameras
VIDEO

USB Mouse
IR Remote
Control

CAMA-I
PTZ Cameras
RS-485
USB

RS-232, RS-485 or USB
External HDD
or Flash Memory

SCSI

NV-KBD60

16 (9)
Alarm Inputs

16 (9)
Alarm Outputs

(...)

(...)

Alarm Panel
Outputs
(...)

4
Audio Inputs

(...)

Up to 12 External Devices
(Access Control, POS,
ATM etc.)

HDD Array

NET

i-MAP
Client Software

IRAS
Client Software

(...)

SAREME JSC
Naugarduko st. 32/2, 03225 Vilnius, Lithuania
tel: +370 5 2135047, fax: +370 5 2333567
http://www.sareme.com
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Naujienos



Giedrius Taraškevičius
UAB „Levoriškis“
direktorius

Pasidairyti apsaugos sistemų –
į Birmingemą
Š. m. gegužės 8–10 dienomis jau nebe
pirmą kartą teko pabuvoti tarptautinėje parodoje
Birmingeme, Anglijoje. IFSEC 2006, kaip ir ankstesniais metais vykusios tokios parodos, žinoma
kaip viena stambiausių apsaugos sistemų parodų
pasaulyje. Ypač svarbu tai, kad apie 60 proc. parodos dalyvių yra šių sistemų gamintojai. Šiek tiek
liūdina tik tas faktas, kad čia, kaip ir Lietuvos apsaugos versle, vis labiau įsivyrauja Korėjos, Taivano
ir Kinijos produkcija. Net ir ne itin patyrusiam šios
srities specialistui puikiai matyti, kad šių šalių

gamintojų pagrindinis tikslas – parduoti labai
abejotinos kokybės prekes, naudojant pagrindinį
jauką – žemą kainą. Tam pasitelkiami neaiškios
„kilmės“ sertiﬁkatai, techniniai aprašymai, neatitinkantys tikrųjų įrangos parametrų, arba
paprasčiausiai parduodami žinomų ﬁrmų gaminių
falsiﬁkatai, turintys tik išorinių panašumų su originalu. Vis dėlto manau, kad Lietuvos ﬁrmų atstovai, kurie aplankė šią parodą, sugebėjo perprasti
šiuos pigius triukus ir Lietuvos vartotojų nepasieks
nekokybiški gaminiai. Kita vertus, tai labai įdomi
paroda, kurioje galima sužinoti daug naudingo ir
naujo, sutikti pažįstamų iš viso pasaulio, sudaryti
naudingas verslo sutartis. Siūlyčiau visiems Lietuvos apsaugos verslo atstovams kitais metais
šioje parodoje pasidairyti unikalių ir gerų apsaugos sistemų.

Julijus Dainovskis
UAB „Sareme“
CCTV vadybininkas

IFSEC – apsaugos sistemų parodų
lyderė
Šių metų gegužę Didžiojoje Britanijoje, Birmingeme, vykusią parodą IFSEC 2006, atrodo,
aplankė tikrai nemažai žmonių iš Lietuvos.
Atvykusiuosius čia stulbino parodos mastai.
Maskvoje kasmet vykstančią MIPS dydžiu IFSEC
viršija tris keturis kartus. Įspūdingai atrodė milžiniškas
apsaugos, gaisro, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo

sistemų paviljonas, taip pat atskiras vaizdo stebėjimo
sistemų paviljonas „CCTV Village“.
Atkreipiau dėmesį į ryškėjančias rytietiškas tendencijas. Tai, kas buvo išrasta ir pagaminta Japonijoje, Korėjoje, Kinijoje ir Taivane anksčiau, dabar tobulina ir parduoda Europos kompanijos. Manau, kad
tam įtakos turi keletas veiksnių: kainos ir pastaraisiais
metai išaugusios kokybės santykis ir, be abejo, Rytų
kolegų draugiškas būdas.
Parodos dalyvius galima būtų suskirstyti į keletą
kategorijų pagal jų atstovaujamus regionus: gamintojai ir pardavėjai iš Rytų šalių – Japonijos, Korėjos,
Taivano ir Kinijos; vietiniai, t. y. Didžiosios Britanijos
atstovai; ir kiti, atvykę iš JAV, Europos valstybių ir
Rusijos. Beje, pastarųjų buvo tik keletas.
Pastebėjau, kad atsirado naujų prekių pristatymo būdų. Kai kurie dalyviai stebino itin gražiais,
išradingai apipavidalintais stendais, kiti bandė
priblokšti jų dydžiu. Buvo ir tokių, kurie sugalvojo
pikantiškesnį būdą privilioti daugiau lankytojų – pasirinko stendų darbuotojas, galinčias demonstruoti
įspūdingas kūno formas.
Ko gero, būsiu teisus sakydamas, kad parodoje dominavo vaizdo stebėjimo sistemos. Be to,
pamačiau daugybę įeigos kontrolės sistemų. Atsira-

do naujų, tikrai pažangesnių ir patogesnių sistemų,
turinčių, mano manymu, neabejotiną perspektyvą
visame pasaulyje. Visas sistemas po truputį bandoma integruoti į vieną sąsają. Manau, tai yra ateities
tendencijos.
Bendraudamas su draugais ir verslo partneriais
pajutau, kad IFSEC yra ne tik apsaugos sistemų paroda, bet ir savotiška kasmetinė šventė, į kurią žmonės
važiuoja susitikti ir pabendrauti su klientais, draugais
ir konkurentais. Be abejo, neseniai susikūrusioms
įmonėms ši paroda yra pirmiausia darbas siekiant
pristatyti pasauliui save ir savo produkciją.
Susidarė įspūdis, kad IFSEC yra visų tokio tipo
parodų Europoje ir Vakarų Azijoje lyderė. Jeigu kitais
metais pasitaikytų proga vėl nuvykti į IFSEC – tikrai
jos nepraleisiu.

Professional solution for your CCTV systems

Up to 32
Camera Inputs

Main Monitors
(for Dual-Head VGA)

Analogue CCTV Monitor

Twisted-pair
Transmission
Vandal Proof Cameras

Twisted-pair
Transmission
Motor-zoom Cameras

Classic Cameras
Printer
RS Day/Night
Cameras

CAMA-mini
PTZ Cameras
VIDEO
RS-232 or Ethernet

CAMA-I
PTZ Cameras
RS-485

Up to 32 External Devices
(Access Control, POS,
ATM etc.)

NET
Up to 16
Alarm Inputs

Up to 8 (4)
Alarm Outputs

(...)

(...)

PDA Devices

Up to 16 (4)
Audio Inputs

DVR_Net
Client Software
IE Browser

Alarm Panel
Outputs
(...)

(...)
(...)

SAREME JSC
Naugarduko st. 32/2, 03225 Vilnius, Lithuania
tel: +370 5 2135047, fax: +370 5 2333567
http://www.sareme.com
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Truputis istorijos

1997-ųjų lapkritį pasirodė signalinis naujo
leidinio „Rizikos faktorius“ numeris. Jo iniciatorius ir vyriausiasis redaktorius Valdas Kaminskas tada rašė: „Tai, ką Jūs dabar laikote savo
rankose, yra ne kas kita, kaip bandymas padaryti tai, ką kiti jau seniai ir po daug turi.“. Taip,
tada buvo leidžiama daug įvairių specializuotų
leidinių, bet apsaugos sritis vis dar snūduriavo.

Audrius Ališauskas
UAB „Jungtis“
generalinis direktorius

„Laikas!“ – beveik vienu metu tąsyk nutarė kai
kurių saugos tarnybų ir firmų vadai – ir gimė
„Rizikos faktorius“, kaip tada pastebėjo jo vyriausiasis redaktorius.
Tais metais saugos srityje dar nebuvo vienos
šakos įmonių asociacijos – turėjome net keletą
asociacijų: TSĮA, „Turto apsaugą“, AVG. Vėliau dalis
jų nutraukė veiklą, dalis susijungė su įsteigta nauja
asociacija – Apsaugos verslo grupe. Vienijimosi
procesui tikrai nemažą įtaką darė „Rizikos faktorius“. Kadangi leidiniui leisti reikia nemažai lėšų,
jis galėjo egzistuoti tik ﬁnansiškai remiamas šakos
įmonių. Tačiau pagrindinis variklis vis dėlto buvo
jo redaktorius – net sunku suprasti, iš kur Valdas
sėmėsi entuziazmo. Drąsiai galima sakyti, kad jo
indėlis į saugos verslą Lietuvoje yra itin svarbus.
Mūsų asociacija sėkmingai bendradarbiavo su
leidiniu. „Rizikos faktorius“ buvo pagrindinis informacijos skelbimo būdas, tačiau visiškai ﬁnansuoti
jo išleidimą nebuvo galimybės.
1999-ųjų gruodį išleidžiamas paskutinis
leidinio numeris. Redaktoriui tąkart teko paskelbti nedžiuginančią žinią: „Su apgailestavimu turiu
pranešti, kad „Rizikos faktoriaus“ leidyba yra stabdoma neapibrėžtam laikui. Deja, mes nebeturime
galimybių toliau leisti žurnalą.“
Naujas tūkstantmetis, 2004-ųjų lapkritis...
AVG sugeba atgaivinti tai, kas lyg ir buvo pamiršta.

Elektroninė sauga
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Priešgaisrinės apsaugos departamentas
paskelbia gaisrinės signalizacijos priemonių sertiﬁkavimo tvarką. Tai suteikia daugiau aiškumo
įrangos vartotojams ir pardavėjams.
Dr. Arūnas Kazlauskas tęsia straipsnių ciklą
apie judesio detekciją.
Paskelbiamas apsaugos policijos aprobuotos
apsauginės signalizacijos aparatūros sąrašas.

Lapkritis
Numerio tema – ir šiandien aktualus apsaugos policijos klausimas: AVG meta iššūkį apsaugos
policijai kaip neteisėtai konkurentei.
Mes – atgimusio leidinio „Rizikos faktorius“ leidėjai, ﬁnansuotojai, platintojai ir skaitytojai.
Šiandien norėtume priminti, o kai kam ir iš
naujo pristatyti tai, kokios aktualijos buvo svarstomos pirmuosiuose „Rizikos faktoriaus“ numeriuose. Kadangi juose buvo bandoma aprėpti
tikrai labai daug, paminėsiu tik, mano nuomone,
svarbiausius momentus, to meto naujoves. Beje,
AVG biure galima pavartyti originalius senuosius
leidinio numerius.

Gegužė
Pasirodo ir visuose tolesniuose numeriuose
skelbiama AVG informacija.
Pradedama gvildenti įmonių, įrengiančių apsaugos ir gaisrines sistemas, atestavimo problema,
1998-ieji
užmezgamas dialogas tarp valstybės institucijų ir
Kovas
komercinių struktūrų.
Ypač aktualus dr. Konstantino Stanislovo
Paskelbiama Priešgaisrinės apsaugos departaDanaičio straipsnis „Kaip įvertinti riziką“. Jame mento informacija apie aprobuotas gaisrinės sigdėstoma rizikos vertinimo metodika – visiškai nalizacijos priemones. Atsiranda daugiau aiškumo,
taip reikalingo instaliuotojams.
naujas dalykas jaunam Lietuvos saugos verslui.
Profesionali policijos pareigūno Petro BumRugpjūtis
blio atlikta ir paskelbta pagrindinių bevielio ryšio
Paskelbtas interviu su tuomečiu vidaus reikalų
centralizuoto stebėjimo sistemų analizė padeda
lengviau susigaudyti tuo metu naudojamos ministru Stasiu Šedbaru saugos tarnyboms aktualiais kontrolės klausimais.
duomenų perdavimo technikos margumyne.

1999-ieji
Rugpjūtis
AVG savo informacinėje skiltyje pristato
neseniai įsteigtą Lietuvos apsaugos technologijų
inžinierių sąjungą (LATIS).
Vidaus reikalų ministras Česlovas Blažys per
daug nežada: „Apsaugos policijos reorganizacija
nebus staigi“.
Numerio tema – aktualus perimetro apsaugos
klausimas.
Gruodis
Numeris skiriamas 1-ajai Lietuvos asmens ir
turto saugos specialistų konferencijai.
Redakcijos skiltyje V. Kaminskas paskelbia apie
„Rizikos faktoriaus“ leidybos sustabdymą.
Baigdamas senųjų leidinio numerių apžvalgą
ir džiaugdamasis jo sėkmingu atgimimu, noriu
paraginti asociacijos narius, apsaugos ir giminingų
sričių specialistus aktyviai prisidėti prie mūsų leidinio. Tik taip mes jį galėsime išsaugoti, tobulinti
ir populiarinti.
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Tikrieji integruoti
apsaugos
sprendimai

IP ir integracija šiandien yra itin svarbios temos kalbant apie apsaugą. Dauguma
gamintojų tikina, kad jų sprendimai yra
integruoti ar veikiantys IP pagrindu, tačiau
iš tikrųjų tai ne visada būna tiesa. Yra
kompanijų, kurios pasinaudoja tuo, jog
galutiniam vartotojui trūksta žinių apie vadinamas tikrąsias integruotas IP sistemas.
Šarūnas Pavilionis
UAB „Fima“ produktų inžinierius

Sistemų integracijos ir IP sprendimų sąvokos
gali būti vartojamos nevienodai. Kai kuriems apsaugos sistemų gamintojams ir diegėjams integracija paprasčiausiai reiškia skirtingų, nesusijusių
sistemų valdymą iš vienos vietos naudojant skirtingas sąsajas.
Paprastai sąveika tarp skirtingų komponentų
yra užtikrinama naudojant įvesties ir išvesties
kompiuterinę įrangą. Tokios sistemos valdymas
yra sudėtingas, užima daug laiko ir nesukuria
jokios pridėtinės vertės galutiniam vartotojui. Akivaizdu, kad tokio sprendimo neįmanoma vertinti
kaip integralaus.
Kai kurie gamintojai, remdamiesi panašiais
principais, tikina, kad jų sistemos veikia IP pagrindu. Iš tikrųjų dažnai paaiškėja, kad jų išvestis
tiesiog gali būti prijungta prie TCP/IP tinklo, tačiau
visa techninė įranga yra sujungta tradicinėmis
jungtimis.
Geriausiu atveju paskirstyti valdikliai ir vaizdo
įrašymo įranga būna tiesiogiai sujungti su IP tinklais,
tačiau skaitytuvai, įvesties bei išvesties sąsajos ir
kameros susisiekia valdomuoju, arba koaksialiniu,
kabeliu su numatytu valdikliu.
Akivaizdu, kad tokios sistemos nėra tikrosios IP
sistemos ir nepasižymi joms būdingais privalumais.

Kas yra tikrosios integruotos IP
sistemos?
Tikra integruota sistema yra sistema, kuri sukurta taip, kad per TCP/IP tinklą įvairios skirtingos
sistemos galėtų tarpusavyje komunikuoti, keistis
informacija ir sąveikauti. Sistema kuriama IP technologijos pagrindu ir yra „iš prigimties“ integruojanti visus komponentus.
Integruotomis IP sistemomis gali būti vadinami pasaulyje apsaugos specialistams plačiai žinomi
ir vertinami belgų kompanijos IDCS produktai
„S2000“ ir „S3000“. Vienoje valdymo programoje
jie apima daugybę funkcinių galimybių ir pritaikymo būdų.
Abu minėti sprendimai leidžia į bendrą
tinklą sujungti ir viena programa valdyti įvairias
apsaugos sistemas – įeigos kontrolės, svečių
kontrolės, įsilaužimo, techninių pavojaus signalų,
liftų kontrolės sprendimus, taip pat susieti šiuos
sprendimus su skaitmeninėmis vaizdo ﬁksavimo
galimybėmis.
Skirtingų įrenginių konvergencija apsaugos sistemų industrijoje atvėrė neįtikėtinai daug
galimybių. Sistemų plėtrą bei įrenginių tarpusavio
sąveiką varžantys tradiciniai apsaugos sprendimai
tapo atgyvenę.

Veikia mažesnėmis sąnaudomis
Tikrosios integruotos IP apsaugos sistemos sukuriamos naudojant vieno kabelio infrastruktūrą,
todėl jų operacinio valdymo ir techninio aptarnavimo sąnaudos yra gerokai mažesnės. Todėl,
nors tradicinės apsaugos sistemos pradinė kaina
yra kiek mažesnė, IP pagrindu veikianti sistema
atsiperka per porą metų, nes jos infrastruktūros
priežiūra kur kas paprastesnė.
Sąnaudos sumažėja todėl, kad yra sukuriama
vieno tinklo infrastruktūra, prie kurios lengvai prijungiami įvairiausi skirtingi techniniai elementai.
Kai sistemai kurti naudojamas IP tinklas, apsieinama be brangiai kainuojančių specialių valdymo
jungčių, dėl kurių neretai nukenčia valdymo efektyvumas.
Be to, integruotos IP sistemos yra labai lanksčios
ir turi beveik neriboto dydžio plėtros galimybes. Tai
reiškia, kad instaliuoti sistemoje papildomą įrenginį
yra taip pat paprasta, kaip naują kompiuterį įjungti
į jau egzistuojantį tinklą. Tuo tarpu tradicinių apsaugos sistemų plėtra yra komplikuota, neretai jai
prireikia didelių investicijų.
Galiausiai IP tinklu sujungtų skirtingų sistemos
elementų tobulinimas ir valdymas nuotoliniu būdu
yra kur kas paprastesnis. Naujausius standartus
ir produktus paprasta rasti, įsigyti ir pritaikyti bet
kurioje jau egzistuojančioje arba kuriamoje naujos
kartos apsaugos sistemoje.
Kasdienis valdymas
Tradicinės apsaugos sistemos paprastai teikia tik vienakryptį signalą – siunčia aliarminius
pranešimus į prijungtą valdymo pultą. Tokiu atveju
apsaugos darbuotojas turi vykti ar skambinti ten,
iš kur atėjo pavojaus signalas, ir įvertinti situaciją.
Tai labai neefektyvu, kadangi reaguojama labai
pavėluotai.
Integruotos IP sistemos leidžia perduoti įvairiausią kaupiamą informaciją, pvz., vaizdo, bet
kada ir bet kur, netgi į elektroninį paštą, taip pat
trumposiomis MMS žinutėmis.
Kitas didelis naujosios kartos apsaugos
sistemų privalumas – nuotolinis valdymas. Vienu
pelės spragtelėjimu operatorius gali atidaryti arba
uždaryti duris, įjungti arba išjungti apsaugos nuo
įsilaužėlių sistemos dalis, izoliuoti daviklius ir kt.
Nereikėtų pamiršti ir to, jog integruotos IP tinkle sujungtos apsaugos sistemos sukuria sąlygas
didelėms kompanijoms, valdančioms daugybę
pastatų skirtingose vietose, turėti vientisą apsaugos sistemą ir kontroliuoti ją iš vieno centrinio
taško.
Apsaugos sistemų gamintoja – kompanija
„VKS Electronics“ užsiima būtent tokių apsaugos produktų gamyba. Naujosios kartos graﬁnio
žemėlapio sąsaja leidžia realiu laiku ir dinamiškai
sekti apsaugos situaciją bet kuriame iš kompanijos
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padalinių. Operatorius gali matyti, kas tuo metu
vyksta, arba atidžiai peržiūrėti skaitmeninius vaizdo įrašus. Atitinkamai atsiveria reagavimo laiku į
pavojaus pranešimus galimybės.
Apskritai, palyginti su senosios kartos apsaugos sistemomis, integruotos IP tinkle veikiančios
apsaugos sistemos specialistų vertinamos dėl
efektyvesnio įvykių valdymo, greitesnės reakcijos
ir optimaliai sumažinamos žmonių daromų klaidų
rizikos.

Duomenų apsauga
Tradicinėse apsaugos sistemose arba tose,
kurias apsukrūs gamintojai nepagrįstai vadina IP
pagrindu integruotomis apsaugos sistemomis,
prietaisai tarpusavyje sąveikauja pagal „Wiegand“
signalo protokolą. Ekspertai pripažįsta, kad šis signalas yra labai lengvai pažeidžiamas – nesunkiai
nuskaitomas ir atgaminamas.
Dauguma šiandieninių apsaugos sprendimų
gamintojų siūlo prietaisus, kurie turėtų užtikrinti
gerą kontrolę. Iš tiesų rinkoje gausu sudėtingų
identiﬁkacijos, atpažinimo technologijų – tai
pirštų, delnų atspaudų skaitytuvai, akies rainelės
atpažinimo ir kiti prietaisai.
Vis dėlto, nors ryšys tarp identiﬁkuojamo
asmens ir skaitytuvo yra labai patikimas ir jam
sutrukdyti praktiškai neįmanoma, trūkumai
atsiskleidžia toliau sklindant signalui. Senosios
kartos apsaugos sistemos signalą iš skaitytuvo
į, pavyzdžiui, automatiškai atsidarančias duris
perduoda tuo pačiu ne itin patikimu „Wiegand“
signalu. Taigi įsibrovėliams nereikia vargintis, kad
įveiktų saugius identiﬁkavimo įrenginius, – daug
paprasčiau „nukenksminti“ toliau į atitinkamą
objektą siunčiamą signalą ir jį atgaminti.
Naujosios kartos apsaugos sistemose šis
trūkumas pašalintas: komunikacija vyksta naudojant aukščiausius įmanomus šifravimo standartus (SSL). Apskaičiuota, kad jų dešifravimas
galingiausiu pasaulio kompiuteriu turėtų užtrukti
kelis šimtmečius.
Pavyzdžiui, S3000 sistemų skaitytuvai pasižymi itin aukštu apsaugos nuo įsibrovėlių lygiu.
Jie yra tiesiogiai prijungti prie „Ethernet“ tipo
tinklo, todėl apsieinama be „Wiegand“ signalus
siunčiančių sąsajų. Tai užtikrina kur kas didesnę
sistemoje esančių duomenų apsaugą.
Itin saugus IP tinklas yra neabejotinai vienas iš
svarbiausių strateginių komponentų šiandieninėse
organizacijose. Toks tinklas saugo konﬁdencialius ir
svarbius bendrovių duomenis, kurie yra prieinami
tik tam tikruose pastatuose.
Kompanijų IDCS ir„VSK Electronics“ sprendimų
profesionalumą geriausiai rodo stambių pasaulinių
kompanijų pasitikėjimas naujos kartos apsaugos
sprendimais. Pavyzdžiui, kompanijos „VSK Electronics“ sistemos yra įdiegtos daugiau nei 8 tūkst.

Klasikiniu principu integruotos apsaugos sistemos ne visada patenkina augančius klientų poreikius

bankų ar jų ﬁlialų, tūkstantyje pašto punktų, taip
pat telekomuose, telekomunikacijų bendrovėse,
ligoninėse, oro uostuose, kalėjimuose, prekybos
centruose, biurų pastatuose, degalinėse ir kituose
objektuose, o Europos Parlamentas pasitikėjo ir
naudojasi IDCS sprendimais „S2000“ ir „S3000“.

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.

Biometric identiﬁcation

SMS
Analogue
cameras

Ethernet TCP/IP
Ethernet
TCP/IP

Enc
Ethernet
TCP/IP

RS485
Access
interface

Input
interface

IP Cameras

Output
interface

Ethernet
TCP/IP

Fire detection

IP pagrindu integruotos apsaugos sistemos leidžia į bendrą tinklą sujungti ir viena programa valdyti įvairias
apsaugos sistemas

www.fima.lt
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Elektroninės saugos sistemų
komunikavimo technologijų su
centralizuotu
stebėjimo pultu apžvalga

Saulius Pridotkas
UAB AKTKC direktorius

Vartotojas yra „normalus“ žmogus, turintis
savo asmeninį gyvenimą, laisvalaikį. Jo turimos
techninės bei organizacinės priemonės nėra profesionalios. Todėl 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 jo akumuliatorius, po ranka nebus
operatyviesiems veiksmams reikalingos informacijos, pagalbą suteikti galintys pažįstami
asmenys bus nepasiekiami arba nesupras problemos, situacijos ar pan. Dėl šių priežasčių rekomenduojama asmens bei turto saugą patikėti
profesionalams.
Dažniausiai renkantis saugos paslaugas vartotojų užduodamas klausimas: per kiek laiko
atvažiuos ginkluotas greitojo reagavimo grupės
(GRG) ekipažas? Tačiau beveik niekas neklausia,
kokiu būdu ir per kiek laiko į saugos paslaugas
teikiančios bendrovės centralizuotą stebėjimo
pultą (CSP) pateks pavojaus ar tarnybinis pranešimas ir ar šis pranešimas apskritai pasieks CSP.
Objektų saugos sistemų formuojami trijų tipų
pranešimai:

Daugelis kasdien naudojamės būsto ar
biuro saugos sistemomis. Saugos bendrovės,
siūlydamos vartotojams savo paslaugas,
dažnai išgirsta vartotojų nuomonę, kad
saugos paslaugų pirkti neverta, nes jiems
pakanka gauti pranešimą apie iškilusį pavojų
į savo mobilųjį telefoną. Saugos profesionalų
nuomone, pats vartotojas per nuotolį negali
tinkamai užtikrinti objekto saugos.

• pavojaus – suveikė saugos jutiklis, pažeista
saugos sistema (sabotažas), paspaustas pavojaus
mygtukas ir pan.;
• būsenos ir technologijos – saugos sistema perduota / priimta į / iš stebėjimo CSP, dingo elektros įtampa, senka rezervinio maitinimo
šaltinis (akumuliatorius) ir pan.;
• ryšio ir sistemos būklės planinė patikra
(test) – kaip veikia ryšio linija tarp objekto saugos
sistemos ir CSP, koks saugos sistemos statusas ir
pan.
Šie pranešimai formuojami objekto apsaugos
sistemos standartizuotais protokolais (ADEMCO
SLOW 4+2, ADEMCO ContactID, SIA, ADEMCO Express, SESCOA, SILENT KNIGHT FAST ir pan.) ir ryšio
linijomis perduodami į CSP nurodytu laiku ar aktualiu momentu (pvz., suveikė signalizacija, saugos
sistema perduodama stebėti CSP, dingo elektros
įtampa ir pan.).
Visų saugos paslaugas teikiančių bendrovių
sutartyse numatyta, kad bendrovė stebi saugos
sistemos būklę CSP ir reaguoja į gautus aktualius
arba negautus ryšio su objektu (test) pranešimus.
Jei saugos sistemos suformuotas pavojaus pra-
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nešimas nepasieks CSP, tai saugos paslaugas teikianti bendrovė nereaguos, taigi ilgapirščiai galės
netrukdomi niokoti objektą ir grobti jame esančias
materialines vertybes. Priežasčių, kodėl pavojaus
pranešimas CSP nepasieks ar pasieks tik po tam
tikro laiko, gali būti keletas:

• pažeista ar atjungta ryšio tarp objekto ir CSP
linija;
• sugedusi saugos sistema ar komunikavimo
įranga (komunikatorius, siųstuvas ar kita);
• užimta ryšio su CSP linija (vienu metu bandoma perduoti informaciją iš kelių saugos sistemų,
ryto ar vakaro metas, kai perduodamos saugai ir
priimamos iš saugos biurų apsaugos sistemos);
• saugos sistemai kelis kartus nepavykus perduoti informacijos vienu CSP telefono numeriu,
bandoma kitu;
• pranešimas „pametamas“ dėl nesklandumų
radijo ryšio tinkle tuo pačiu metu perduodant kelis
pranešimus.
Labiausiai saugos paslaugų rinkoje paplitusios
1 paveiksle pavaizduotos „aktualaus momento“
(AM) duomenų perdavimo technologijos: komutuojama ﬁksuoto (Dial-up) ar mobiliojo (CSD,
SMS) telefono ryšio linija, radijo ryšys. Sparčiai
plėtojantis duomenų perdavimo technologijoms
bei jų infrastruktūroms, vis didesnio populiarumo
sulaukia 2 paveiksle pavaizduotos „realaus laiko“
(RL) technologijos: laidinio (xDSL), bevielio (wDSL,
WLAN, Wi-Fi) ir GSM (GPRS, EDGE) ryšio (Rizikos
faktorius, 2006 m. Nr. 1, p. 3). Koks skirtumas tarp
šių technologijų?
RL duomenų perdavimo technologijos išlaiko
visą AM technologijos funkcionalumą. Joms būdinga daug privalumų:
• Komunikacijų sąnaudos ir tankis. Dėl
nedidelės perduodamų duomenų apimties tokios
technologijos leidžia dažniau ir pigiau perduoti
informaciją ir neapkrauti duomenų tinklų;
• Informacijos į CSP pralaidumas. Koduota ir į paketus suskaidyta informacija iš daugelio
objektų saugos sistemų saugiai perduodama kartu
su kita informacija viešais ar virtualiais privačiais
duomenų perdavimo tinklais. Vienu metu į CSP
gali patekti didelis kiekis informacijos iš skirtingų
objektų. AM technologijose informacija iš objekto apsaugos sistemos į CSP perduodama tik užtikrinus tiesioginį jų sujungimą (point-to-point),
todėl ji yra brangesnė ir ne tokia pralaidi;
• Perdavimo sparta. Informacijos perdavimas į CSP AM technologijose trunka 15–350
sek., nes ribojamas ﬁksuoto CSP įeigos ryšio linijų
skaičiaus, ryšio tarp objekto saugos sistemos ir CSP
užmezgimo spartos bei ryšio linijos užimtumo
(vienos duomenų perdavimo transakcijos trukmė 
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 vidutiniškai sudaro 17 sek.). Informacijos pralai-

dumas į CSP naudojant RL technologijas priklauso
nuo duomenų srauto į objektą pralaidumo (spartos). Objektuose esančių RL ryšio linijų pralaidumo plotis nėra kritiškas, kadangi objektų saugos
sistemų formuojami pranešimai koduojami nedideliais Internet protocol (IP) technologijos paketais (iki 150 baitų), perdavimas iki CSP užlaikomas
iki 1–5 sek.;
• Nuolatinė ryšio su objektu kontrolė. Dėl
nedidelės RL perduodamos informacijos apimties
ją galima perdavinėti kas 1–3 minutes. Tai sudaro
tik iki 5 Mbait/mėn. Vadinasi, ryšys su saugomu
objektu gali būti palaikomas nuolat. Tuo tarpu
AM dėl minėtų priežasčių informacija iš saugomo
objekto perduodama tik gavus aktualų pranešimą
ar planinį ryšio patikros (test) signalą ir praktiškai
ne dažniau kaip kas 4 val., paprastai kartą per
parą. RL technologija leidžia aptikti ryšio linijos
pažeidimą ar įrangos gedimą per kelias minutes,
o AM technologijų ryšio patikra atliekama kartą
per 24 val. Net ir nepatyręs ilgapirštis žino, kad
pakanka tiesiog nukirpti AM ryšio liniją, ir aktualus pranešimas apie pavojų CSP nepasieks ir GRG
į objektą neatvyks.
• AM kaip rezervinė RL technologija. Kaip
pavaizduota 2 paveiksle, RL technologinė įranga
nuolat kontroliuoja ryšo su CSP galimybę, o
sutrikus RL ryšiui, gali saugos sistemos komunikaciją perjungti į AM technologiją. Pvz., xDSL
technologija perjungiama į ﬁksuoto ryšio Dial-up
technologiją, GSM GPRS/EDGE technologija perjungiama į GSM CSD, SMS technologijas. Daugiau
nei 2 metus naudojamos RL sistemos į AM sistemas persijungia 1–3 kartus per mėnesį. Tai turi
labai nedaug įtakos RL sistemų patikimumui, saugumui, o papildomos komunikavimo sąnaudos
sudaro iki 1–3 Lt per mėnesį.
Teikiant saugos paslaugas ir siekiant
sumažinti komunikacijų sąnaudas, dažnai atsisakoma technologinių ir ryšio patikros pranešimų,
o į CSP perduodami tik pavojaus signalizacijos
pranešimai. Tačiau tokiais atvejais, sugedus saugos sistemai ar ją kam nors sugadinus, sugedus
komunikavimo įrangai ir pan., informacija apie
pavojų CSP nepasieks. Tai beveik tas pats, kaip eksploatuojant automobilį dėl nuolat augančių kuro
kainų išimti keleivių sėdynes, kad automobilis
būtų lengvesnis, ar važiuojant nuo kalno išjungti
variklį, o užsirakinus vairo užraktui, padaryti
avariją. Ar verta taupyti saugumo sąskaita, kai
šiandien siūlomos RL technologijos dažnai netgi
mažesnėmis ﬁksuotomis sąnaudomis leidžia saugos sistemoms komunikuoti su CSP neribotai?
Saugomi objektai pagal rizikos lygį klasiﬁkuojami į A, B, C, D klases. A (didelės rizikos) ir B (nuo
vidutinės iki didelės rizikos) saugos klasėms rekomenduojamas dubliuotas signalo perdavimas

Dial-up
Radijo ryšys
GSM SMS

CSP

Komunikacijų tinklas

Saugos sistema

AM komunikavimo technologijos struktūrinė schema

telefono linija ar tiesioginio ryšio linija ir radijo
bangomis ar kitomis belaidėmis ryšio perdavimo
sistemomis.
RL technologijos, neatsižvelgiant į objekte
saugomų sričių skaičių, GSM tinkluose kainuoja
iki 20 Lt per mėn., kitos laidinės ar belaidės RL
technologijos ir kitiems poreikiams naudojamos
interneto ar tinklų sujungimo ryšio linijos, kurių
apkrova – iki 5 Mbait/mėn., papildomai nekainuoja. Papildoma komunikavimo DSL tinklais
įranga vartotojui kainuoja apie 350 Lt, GSM – apie

Galima daryti išvadą, kad RL technologijoms
naudojama aparatinė įranga kainuoja panašiai
kaip radijo ryšio įranga, atsiperka per 1–2 metus.
Kiti šių technologijų privalumai:
• saugos sistemos patikimumas padidėja daugiau kaip 50 kartų (jeigu, pavyzdžiui, objekto apsaugos sistema su CSP susisieks bent 2 kartus per
1 val. vietoj 1 karto per 24 val.);
• komunikavimo sparta pagreitėja daugiau
kaip 10 kartų (1–5 sek. vietoj 15–350 sek.);
• dėl informacijos pralaidumo, kai ryšio linijos

Saugos sistema
RL ryšys:
xDSL
WLAN
GSM GPRS

RL
įranga

Komunikacijų tinklas

CSP

AM ryšys:
Dial-up
Radijo ryšys
GSM SMS

Ryšio rezervo
komutatorius
Saugos sistemos pranešimai

AM rezervinis ryšys
Rezervo komunikacijos signalas

RL pagrindinis ryšys
RL komunikavimo su rezervu per AM technologiją struktūrinė schema

400–1 000 Lt. Naudojant AM technologijas ﬁksuotomis telefono linijomis, už kiekvieną informacijos perdavimą mokama kaip už skambučius. Buities objektams už tai prie abonentinio mokesčio
pridedama 10–50 Lt per mėn., verslo objektams – iki kelių šimtų Lt (jei objekte yra apie 30
saugomų sričių, komunikacijoms tenka skirti apie
200 Lt per mėn.), radijo ryšio įranga kainuoja apie
350–500Lt.

sparta – 512 kbps per 1 sek., informacija į CSP gali
patekti iš 437 objektų;
• nedidinant sąnaudų A, B, C ir D rizikos klasių
objektams, vienodai užtikrinami aukščiausi A ir B
rizikos klasių saugos sistemų komunikavimui keliami reikalavimai.
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Nauji DSC

judesio jutikliai
APSAUGOS SISTEMŲ ĮRANGA

Gvidas Račkauskas
UAB ASĮ vadybininkas

DSC išleidžia visiškai naują jutiklių seriją LC-100.
Šioje serijoje rasite modelius su įvairiomis
populiariausiomis apsaugos technologijomis ir
savybėmis. Juose naudojamas specialiai sukurtas
lęšis ir unikalus 4 elementų PIR jutiklis, padedantis užtikrinti stabilų darbą išvengiant klaidingų
suveikimų.
Visi modeliai sukurti taip, kad nereaguotų į
smulkius ir stambesnius naminius gyvūnus (pasirinktinai iki 15 ar 25 kg). LC-101CAM jutikliuose
įmontuota slapta juodai balta ar spalvota didelio

jautrumo ir raiškos kamera. LC-102PIGBSS privalumas – integruoti stiklo dūžio ir smūgio jutikliai. Šioje naujojoje LC serijoje yra ir dvigubų
mikrobangų jutiklių bei modelių, apsaugotų nuo
uždengimo.
LC-100PI judesio jutiklis;
LC-102PIGBSS judesio ir stiklo dūžio jutikliai
viename;
LC-103PIMSK judesio jutiklis su apsauga
nuo uždengimo;
LC-104PIMW dvigubas PIR ir mikrobangų
jutiklis;
LC-101CAM judesio jutiklis su vaizdo
stebėjimo kamera;
LC-105GB stiklo dūžio jutiklis.

LC-100 serija, tai dar vienas DSC kokybės
ženklą patvirtinantis gaminys, kuris yra pirmoji
naujiena iš ambicingų kompanijos šiųmetinių
planų.

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.

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”
Partizanų g. 44, Kaunas, tel/fax (37) 337952 / Algirdo g. 37-15A, Vilnius, tel/fax (5) 2395300
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IP kameros
Parengta pagal „Security Director News“

Petras Bumblys
www.apsauga.lt
administratorius

Modernizacijai vis dar priešinamasi
Dabar galima tvirtai pasakyti, kad IP vaizdo
kamerų rinka sparčiai plėtojama. Specialistai,
dirbantys šioje srityje, gamintojai ir analitikai,
atsižvelgdami į tai, kaip galutiniai vartotojai nenoriai pereina prie skaitmeninių technologijų naudojimo ir nedrąsiai savo analogines sistemas meta
į šiukšlyną, prognozuoja veržlų rinkos augimą.
Panagrinėkime neseniai pasirodžiusią kompanijos „J. P. Freeman Co. Inc“ ataskaitą „Tinklinė
ir IP vaizdo rinka JAV ir pasaulyje 2005 metais“.
Remdamasis šia ataskaita, kompanijos „Axis Communications“ vyriausiasis vadybininkas Fredrikas
Nilssonas pažymėjo, kad praėjus vos dvejiems metams pusė visų parduodamų kamerų bus tinklinės,
o 2008 metais šis rodiklis gali pakilti net dviem
trečdaliais. Ataskaitoje taip pat informuojama,
kad jau dabar 25 proc. vartotojų naudoja tinklines
kameras, o 45 proc. vartotojų ketina jas įsigyti.

lyviai laiko IP technologijos diegimą pagrindine
plėtros sąlyga, o 2006 metus vadina specializuotų
tinklinių kamerų metais. Lietuvoje taip pat galima
laukti IP įrangos ir paslaugų pardavimų augimo,
juolab kad įmonių vadovai skiria vis daugiau
dėmesio savo verslo saugumui.

Ar viskas taip sėkminga?
Kai kurie specialistai, ypač tie, kurie užsiima
konsultacijomis, tiesiogiai dirba su asmenimis, atsakingais už saugumą ir sistemų diegimą, šiek tiek
atsargiau vertina galimus pokyčius šioje srityje. Tai
lemia nemažas senos analoginės įrangos kiekis,
vis dar esantis rinkoje. Esmė – ne tik tai, kad yra
daug funkcionuojančių senų modelių sistemų,
bet ir tai, kad netgi naujose tinklinėse vaizdo
stebėjimo sistemose naudojamos analoginės, o
ne IP kameros.
Yra ir techninių problemų, kurios kenkia IP
kamerų reputacijai. Tai vaizdo kokybė ir nauSkaitmeninis bumas
dojamos ryšio kanalo pralaidumo juostos plotis.
F. Nilssonas tvirtina, kad vaizdo sistemų Daugelis IP kamerų nenaudoja naujausių koderių,
gamintojai optimistiškai vertina situaciją šioje
srityje. Neseniai įvykusioje parodoje „ISC West“
daugelis gamintojų pristatė ir pardavinėjo tinklines kameras ir sistemas. Tas pats vyksta ir kitose
parodose.
Minėto „Axis Communications“ atstovo tei
gimu, visi stambiausi vaizdo sistemų rinkos da-
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 todėl kadrui reikia daug vietos duomenims per-

duoti ir saugoti.
Kamerų kaina yra pagrindinė kliūtis užsakovams, kurie taip pat rūpinasi kamerų matmenimis, reikalavimais darbo sąlygoms ir vaizdo
kokybe. Daugelis šių pastabų skiriama kaip tik IP
kameroms, praktiškai dar menkai išbandytoms.
„Tinklinės kameros per paskutiniuosius šešis–
devynis mėnesius pasivijo analogines kameras, o
pagal kai kuriuos rodiklius netgi pralenkė jas“, –
nurodė Jackas Sigleris, kompanijos „Security Access Design Group“ vyriausiasis vykdomasis direktorius, kalbėdamas apie išaugusią tinklinių kamerų
skiriamąją gebą ir kadrų dažnį.
Vis dar juntamas konsultantų, rekomenduojančių IP kameras pirkėjams, atsargumas,
pasak F. Nilssono, rodo tik tai, kad būtina kelti
konsultuojančių ﬁrmų darbuotojų profesionalumo lygį, ir tai, kad saugumo rinka yra gana konservatyvi. Konsultantai savo patarimuose visada
teikia pirmenybę jiems žinomiems dalykams.
Greičiausiai naujas technologijas priima galutiniai
vartotojai ir montuotojai, ypač IT integruotojai,
kuriems vartotojų perėjimas prie tinklinių sistemų
neatrodo kuo nors ypatingas dalykas.

„Kentaurai“ pasitraukia į praeitį
Neretai vartotojai, kurie rengiasi savo kompiuterių tinklus panaudoti saugumo sistemoms,
linkę pirmiausia investuoti į skaitmeninius keitiklius, leidžiančius analoginėms kameroms
dirbti skaitmeniniuose tinkluose. Iki šiol daugelis
stebėjimo sistemų Lietuvoje turi analogines kameras, kurių signalas skaitmenizuojamas įrašymo
įrenginio įėjime. Analoginių kamerų panaudojimas tinkluose – kompromisinis problemos
sprendimas vykstant modernizacijai. Pasak J. Siglerio, įmonių specialistai, atsakingi už saugumą,
abejoja, ar dirbti su senomis analoginėmis sistemomis, ar su naujomis IP sistemomis, kadangi
IP sistemos vis dar brangesnės. Taigi analoginių
sistemų pasirinkimas vis dar grindžiamas kaina.
Kartu J. Singleris prognozuoja, kad IP kameros
labai paplis oro ir jūrų uostų, ligoninių ir kitų
objektų apsaugos srityje. Ateitis priklauso IP
sistemoms, įdiegtoms panaudojant kameras ir
kitus įrenginius, kuriuos prijungti prie tinklo bus
visiškai paprasta.
Sprendimas panaudoti keitiklius ekonomiškai
efektyvesnis, o tai yra svarbus rinkos raidos veiksnys. Didelės kainos išlieka pagrindinė kliūtis
plisti IP kameroms. Vis dėl to toks požiūris neturi
perspektyvų: tai tik dalinės priemonės, tarpiniai
sprendimai, kurie visada būdingi technologinių
šuolių laikotarpiams. Tolimesnis progresas vaizdo
stebėjimo srityje gali būti susijęs tik su skaitmenizavimu, pavyzdžiui, galutinai nepašalinus iš tinklo
analoginių komponentų, nebus galima pasiekti
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aukštesnės vaizdo kokybės ir išplėsti distancinio
valdymo galimybių.

teminiai sprendimai. Jis teigia, kad galutiniai
vartotojai, kurie pradeda dirbti su IP sistemomis,
aktyviai domisi apsauginio vaizdo stebėjimo sistemomis.
Nepaisant vis dar funkcionuojančių senų
sistemų ir abejonių, kurias gali sukelti naujos
įrangos kokybinės charakteristikos, IP kameros
tikrai gali užkariauti rinką. Bankai, valstybinės organizacijos ir „Hi-end“ platintojai gali susidomėti
IP kameromis dėl tokių savybių kaip distancinės
prieigos, didelės valdymo galimybės, informacijos
perdavimo, saugojimo ir peržiūros procesų paprastumas.

Kai nėra sutarimo
Masinį IP technologijų naudojimą lems vartotojų saugos tarnybų ir jų IT padalinių santykis.
Saugos tarnybų darbuotojai supranta, kad IT
sistemų administratoriai IP kamerų prijungimą
prie esamų įmonių kompiuterinių tinklų vertins
atsargiai. Be to, sprendimas panaudoti esamus
tinklus gali pasirodyti brangus dėl perduodamų
duomenų kiekio.
Jimas Battersbis, saugos konsultacinės ﬁrmos „JRB and Associates“ valdytojas, mano, kad
Svarbu neatsilikti nuo progreso
toks IT padalinių požiūris gali būti nepatogus kai
Kokias išvadas galima padaryti, remiantis IP
kuriems darbuotojams, atsakingiems už įmonių
kamerų rinkos analize?
saugumą.
F. Nilssonas sako, kad reikia pasirinkti geriausią
Komplektiškumas – pagrindinis
dabartinę sistemą, įvertinus, kad srities plėtra
prioritetas
nestovi vietoje. „Kompiuterijos srityje jums tenka
Jimas Vossas, kompanijos „Pelco“ vyriau- įsigyti tai, kas labiausiai tinkama tą dieną, ir susiasis vadybininkas, sutinka, kad perėjimas prasti, kad jau maždaug per pusmetį atsiras kas
prie IP technologijų buvo lėtas iš dalies dėl nors naujo, – sako jis, – taigi skirtumas tarp IT
to, kad tinklinės sistemos dažniau būdavo at- ir apsaugos veiklos toks: produktai sukuriami ir
skirų komponentų rinkiniai, o ne išbaigti sis- tobulėja greičiau“.

LAN
INTERNETAS

INTERNETAS

WWW.APSAUGA.LT APŽVALGA

Elektroninė sauga

2006/GEGUŽĖ

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 2

23

PAGRINDINIAI IP KAMERŲ GAMINTOJAI
3VR Security Inc.

http://www.3vr.com

Inetcam Inc.

http://www.inetcam.com

Spectrum San Diego

http://spectrumsdi.com

Aigis Mechtronics, LLC

http://www.aigismech.com

Inﬁnova

http://www.inﬁnova.net

Stanley Security Solutions/ Intivid

http://www.intivid.com

Aiphone Corp.

http://www.aiphone.com

Integral Technologies

http://www.integraltech.com

SYAC Canada

http://www.syac.com

American Dynamics (Tyco)

http://www.americandynamics.net

IntelliVision

http://www.intelli-vision.com

Sypixx Networks

http://www.sypixx.com

American Fibertek

http://www.americanﬁbertek.com

iOmniscient Pty Ltd.

http://www.iomniscient.com

Tatung Company of America

http://www.tatungusa.com

Applied Integration

http://www.appliedi.com

lonit Technologies

http://www.ionitusa.com

Telenetics

http://www.telenetics.com

Arecont Vision

http://www.megapixelvideo.com

IPIXCorp.

http://www. ipix.com

ToteVision

http://www.totevision.com

ATW Secuirty

http://www.atwbrand.com

IQinVision

http://www.iqeye.com

Video Domain Technologies

http://www.vdomain.com

Videology Imaging Solutions

http://www.videologyinc.com

Vidient Systems Inc.

http://www.vidient.com

Vigitron

http://www.vigitron.com

Axis Communications

http://www.axis.com

IZON Technologies

http://www.izonetechnologies.com

Bolide Technology Group

http://www.bolideco.com

Johnson Controls

http://www.johnsoncontrols.com

Bosch

http ://www.boschsecurity.us

JVC

Boundless Security Systems Inc.

http://www.boundlesss.com

Kaplogic Corp.

http://www.kaplogic.com

VistaScape Security Systems

http://www.vistascape.com

Broaware Technologies

http://www.broadware.com

KT&CUSA

http://www. ktncusa.com

Vitek Industrial Video Products Inc.

http://www.vitekcctv.com

Carol Products

http://www.carolproducts.com

Mace Security

WebEyeAlert Inc.

http://www.webeyealert.com

Cernium, Inc.

http://www.cernium.com

March Networks

Wren

http://www.wrenassociates.com

Codebench Inc.

http://www.codebench.com

Mier Products

http://www.mierproducts.com

Cognitech Inc.

http://www.cognitech.com

Milestone Systems

http://www.milestonesys.com

Costar Video Systems

http://www.costarvideo.com

Minuteman UPS

Crest Electronics

http://www.crestelectronics.com

Mitsubishi Digital Elec.

DSData

http://www.d3data.com

NICE Systems Inc.

http://www.jvc.com

http://www.mace.com
http://www.marchnetworks.com

http://www.minutemanups.com
http://www.mitsubishi-imaging.com

http://www.nice.com

Darim Vision

http://www.darimvision.com

North American Video

http://www.navcctv.com

Dedicated Micros

http://www.dedicatedmicros.com

Northrop Grumman Corp.

http://www.it.northropgrumman.com

ObjectVideo Inc.

http://www.objectvideo.com

deView Electronics
Diganet/Syhncor Enterprises, LLC

Digimerge Technologies

DVTel
DynaPel
Elbex

http://www.deviewelectronics.com

http://www.diganet.com
http://www.digimerge.com

http://www.dvtel.com
http://www.dynapel.com
http://www.elbex.com

Optexlnc.

http://www.optex.com

Ortega Infosystems Inc.

http://www.ortegainfo.com

Panasonic Systems Solutions Co.

http://www.panasonic.com

Pelco

http://www.pelco.com

Pentax Imaging Company

http://www.pentaximaging.com

Elk Products

http://www.elkproducts.com

Pixim

http://www.pixim.com

Elmo USA Corp.

http://www.elmousa.com

Polaris USA Video Inc.

http://www.polarisusa.com

Everfocus Electronics Corp.

http://www.everfocus.com

Rainbow CCTV

http://www.rainbowcctv.com

Fiber Instument Sales Inc.

http://www.ﬁberinstrumentsales.com

Revere Industries

http://www.reverenet.com

FKI Security Group

http://www.fkisecuritygroup.com

Safety Vision

http://www.safetyvision.com

GE Infrastructure, Security

http://www.gesecurity.com

Sanyo

http://www.sanyocctv.com

General Solutions

http://www.generalsolutions.com

Se-Kure Controlls Inc.

http://www.se-kure.com

Gentec International

http://www.gentec-intl.com

SensorayCo. Inc.

http://www.sensoray.com

Hitachi Visual Technologies
Honeywell Video

http://www.hitachi.us
http://www.honeywellvideo.com

Sentry Technology Corporation http://www.sentrytechnology.com

Serious CCTV

http://www.seriouscctv.com

I3DVR International

http://www.i3dvr.com

Smartvue Corp.

http://www.smartvue.com

IDView Technologies

http://www.idview.com

Speco Technologies

http://www.specotech.com

Diena/naktis kamera ZC-NH255P
Aukštos raiškos 1/3 “ vaizdo
stebėjimo kamera „diena/naktis“
Aukštos kokybės spalvotas vaizdas dienos metu
ir aukštą kontrastiškumą turintis j/b vaizdas
nakties metu
Greitas automatinis perjungimas iš dienos
režimo į nakties režimą
Automatinė diafragmos kontrolė
naudojant DC jungtį
Vidinis sinchronizacijos fazės
reguliavimas
Aukšta kokybė dieną ir naktį

GANZ ZC-NH255P vaizdo stebėjimo kamera užtikrina
ypač aukštą vaizdo kokybę visą parą.
Dienos metu įmontuotas spalvų ﬁltras padaro perduodamą
vaizdą naturaliu ir maloniu žmogaus akims.
BLC ir AWB funkcijos papildomai pagerina vaizdo kokybę.
Kai neužtenka šviesos vaizdo kamera automatiškai pereina
į nakties režimą.
Tas režimas gali būti kaip automatinis, taip ir rankinis.
CCD matrica generuoja aukšto kontrastiškumo j/b vaizdą,
kuriuo jautrumas yra 0,08 lux (50)

Sumontuoti per keletą minučių
Šios vaizdo kameros montavimo bazė gali būti nuimta iš
apačios ir perkelta į viršų per keletą minučių.
Šios kameros montavimas yra ypač patogus.
Automatinis DC objektyvas jungiamas per standartinę jungtį.

Ko gero geriausias sprendimas
Šios vaizdo kameros turi elektroninę automatinę užsklandą,
kurios užsidarymo laikas yra nuo 1/50 iki 1/20,000 sekundės.
Alternatyviai galima naudoti vaizdo kamerų objektyvus su
automatine diafragma.
Yra didelis vaizdo objektyvų pasirinkimas šiai vaizdo
stebėjimo kamerai.
Vaizdo stebėjimo kamera ZC-NH255P idealiai tinka
pastoviam įrašymui(visą parą), dėl savo funkcinių sprendimų.

Modernus dizainas ir patogus
montavimas
Dirba su IR pašvietimo įrenginiais

Techninė speciﬁkacija
12 VDC/24 VAC ± 10%, 50 Hz ± 1 Hz
Vaizdo sitema PAL
Vaizdo išėjimas 1.0 Vp-p, 75 Ohm, BNC
Galingumas max. 3.5 W
Objektyvo tipas CS
Matrica 1/3” IT CCD, 752 × 582, su įmontuotu spalvų ﬁltru
Raiška 480 TVL
Šviesos jautrumas j/b režimas:
0.08 lux (50 IRE, F1.2), 0.04 lux (30 IRE, F1.2)
Sp. režimas: iki perjungimo 2.0 lux, toliau j/b režimas
Diena/naktis režimas:
Režimo perjungimas: 4.5 sek.
Režimų kaita: 1.5 sek.
Diafragmos valdymas DC/vaizdo signalas,
4-pin standartinė jungtis
Veikimo temperatūra -10 ... +50°C
Svoris 300 g
Matmenys (P×A×I) 60 × 54 × 103.3 mm

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

IP vaizdo stebėjimo kameros
Aukštos kokybės IP vaizdo stebėjimo kameros
Vaizdo perdavimas iš karto po jungimo į
kompiuterinį tinklą
Valdymas ir konﬁgūravimas naudojant
„Internet Explorer“ programą
Vaizdo perdavimas naudojant MPEG-4
arba M-JPEG kompresijas
Itin jautri vaizdo matrica su daugybe funkcijų
Patogios apsaugos funkcijos
Laiku patikrinti vaizdo objektyvai
IP vaizdo stebėjimo kamerose naudojami aukštos raiškos
vaizdo objektyvai, kurie yra vertinami nuo senų laikų.

IP vaizdo stebėjimo kamerų privalumai
MPEG - 4 vaizdo kompresijos formatas
Vaizdo ir garso perdavimas
Diena/naktis funkcijų palaikymas
Žemo dažnio vaizdo išėjimas universaliam
naudojimui
Iki 4096 IP vaizdo kamerų palaikymas viena
programa
Inovacijos, kurios pažengia į priekį

TCP-IP / DHCP / SMTP / ARP / PING protokolai

IP vaizdo stebėjimo kameros perduoda vaizdą į lokalųjį
arba globalųjį kompiuterinį tinklą iš karto po jungimo.
Šios kameros nereikalauja papildomos instaliacijos.
Reikėtų pažymėti, kad šios kameros naudoja MPEG-4 kompresiją.
Tokiu būdu, esant 25 k/s perdavimo greičiui vaizdo kokybė
yra aukšta.
IP vaizdo stebėjimo kameros leidžia perduoti vaizdą į keletą
vaizdo imtuvų vienu metu, neprarandant vaizdo perdavimo
spartos ir kokybės.
Visos GANZ IP vaizdo stebėjimo kameros valdomos ir
konﬁguruojamos naudojant „Internet explorer“ programą.
Tokiu būdu visą sudėtingą reguliavimą aukštyje pakeičia
paprastas prisijungimas prie IP kameros per kompiuterinį tinklą.
Visi nustatymai ir prieigos gali būti apsaugotos
slaptažodžiais. Visi programinės įrangos atnaujinimai gali
būti atsiųsti iš interneto ir nedelsiant įdiegti.

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

26

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 2 2 0 0 6 / G E G U Ž Ė

Elektroninė sauga

Žingsnis į ateitį:

3,56 MHz bekontaktės
lustinės kortelės technologija
LEGIC – 13,56 MHz RFID technologijos
pionierė LEGIC identifikavimo sistema
buvo sukurta 1990 metais. Ji pagrįsta ištisa
įgaliojimų (leidimų) suteikimo valdymo
sistema, pagal kurią naudojamas vienintelis identifikavimo leidimas. 1992 metais
kompanija LEGIC pirmoji pasaulyje įdiegė
bekontaktę ir saugią RFID technologinę
platformą, skirtą praėjimo kontrolei ir kitoms
identifikavimo programoms, veikiančioms
13,56 MHz dažniu. Šis laimėjimas lėmė
naujos krypties diegiant bekontaktes lustinių
kortelių sistemas atsiradimą ir sparčią
pažangą visame pasaulyje.

Antanas Kmitas
UAB „Hansab“
Technikos skyriaus vadovas

LEGIC bekontakčių lustinių kortelių technologija padarė perversmą teisių suteikimo valdyme, kuris būtinas norint įgyvendinti saugumo
sprendimus verslo ir laisvalaikio srityse
LEGIC ﬁrmos ženklas dabar yra žinomas
visame pasaulyje. Juo pažymėtos bekontaktės ID
technologijos ir lustinių kortelių sistemos, skirtos asmeniui identiﬁkuoti. Sistemos veikia 13,56
MHz dažniu, pasižymi itin aukšta kokybe. Tai labai
paprasta sistema, kuriai reikalingas leidimas ir
skaitytuvas. Energija be ﬁzinio kontakto perduodama iš skaitytuvo į baterijos neturinčią įgaliojimo
sistemą.
LEGIC technologija diegiama atskiruose
komponentuose ir skaitytuvuose. Veikimo diapa-

zonai yra skirtingi: nuo kintamo iki laisvųjų rankų.
Produktų paketą sudaro didelės integracijos LEGIC
nuskaitymo ir rašymo lustų grupės, nuskaitymo
moduliai, analoginių-skaitmeninių keitiklių lustai, kurie yra suderinti su LEGIC RF standartu, ISO
15693 ir ISO 14443 standartais.
Daugelis LEGIC partnerių visame pasaulyje
naudoja šiuos komponentus galutinių produktų,
skirtų verslui ir laisvalaikiui, gamybai. Šie produktai – tai įeigos kontrolės, laiko ir lankymo
kontrolės, atsiskaitymo be grynųjų pinigų ir kitokie
skaitytuvai.

Vienas identiﬁkavimo leidimas –
visoms programoms
Taikomųjų programų įvairovė skirta įeigos
kontrolei, laiko ir lankymo kontrolei, automobiliams statyti aikštelėse, mokėti be grynųjų pinigų
(pavyzdžiui, savitarnos užkandinėse arba pardavimo automatuose), IT prieigai, elektroniniams bilietams ir t. t. Šiandienos ir ateities rinkos poreikiams
tenkinti sukurtos didelio saugumo biometrinės
taikomosios programos.

Elektroninė sauga
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LEGIC sistema pagrįsti sprendimai yra lengvai derinami su sistemomis, pagamintomis pagal
užsakymą ir atitinkančiomis individualius reikalavimus. LEGIC technologijai būdingas struktūrinis
lankstumas ir pritaikomumas prie skirtingų
mastelių, naudojamos saugumą užtikrinančios ir
patogios kokybiškos taikomosios programos. Taigi,
įsigiję LEGIC sistemą, galėsite būti tikri dėl maksimalaus Jūsų investicijų saugumo.

LEGIC technologija pramonėje
Kasdien daugiau kaip 50 milijonų žmonių
naudojasi LEGIC produktais plėtodami verslą ir
ilsėdamiesi. Tai, kad įdiegta daugiau nei 50 tūkst.
LEGIC sistemų, rodo, kad šią technologiją vertina
ir noriai taiko darbe tiek korporacijų vadovai, tiek
eiliniai darbuotojai, nes ją iš tiesų galima daug kur
pritaikyti ir lengva valdyti.
Šias technologijas versle naudoja:
• farmacijos, chemijos kompanijos (pavyzdžiui,
„Pﬁzer“, „Bayer“, „Novartis“, „Schering“);
• automobilių pramonė (pavyzdžiui, VW, AUDI,
BMW, „Porsche“, „Škoda“, „Mercedes“);
• uostai (pavyzdžiui, Duvro, Hamburgo);
• oro uostai, oro linijų pramonė (pavyzdžiui,
„Airbus“, „Kuwait Airways“, „Ireland“, „Perth“,
„Zürich“, „Hamburg“, „Stuttgart“);
• bankai ir draudimo kompanijos (pavyzdžiui,
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 Kinijos bankas, „Erste“ bankas, Lenkijos bankas,

UBS, CS, Šveicarijos „Re“);
• energijos gamintojai (pavyzdžiui, EnBW, RWE,
EON, HEW, VEAG);
• vyriausybės, administravimo institucijos
(daugelyje šalių Azijoje ir Europoje);
• ligoninės (pavyzdžiui, „Inselspital“ Berne,
„Landeskrankenhaus“ Zalcburge);
• kariuomenės (daugybė įrengimų visame pasaulyje).
Šios kompanijos ir organizacijos naudoja LEGIC
daugiafunkcines darbuotojų, tiekėjų ir lankytojų
korteles.
Organizuodami laisvalaikį, LEGIC technologiją
naudoja:
• viešbučiai (pavyzdžiui, „Hyatt“, „Intercontinental“, „Steigenberger“);
• stadionai (pavyzdžiui, „Millenium Garden“
Pekine, „Parc des Princes“ Paryžiuje);
• renginių (pavyzdžiui, „WTA Swisscom-Challenge“, „ISC-Symposium ST. Gallen“, „Expo“) organizatoriai;
• kino teatrai (pavyzdžui, „Ciné-Card“ kortelė);
• golfo aikštynai (pavyzdžiui, „Golf-Alpin“

Elektroninė sauga

kortelė, „St. Leon-Rot“, „Migros-Golfparks“);
• sporto ir sveikatingumo klubai (pavyzdžiui,
„Holmes Place“, „Elixia“);
• vandens parkai, baseinai (pavyzdžiui, „EuroTherme Bad Schallerbach“, „Alpamare“);
• slidinėjimo centrai (pavyzdžiui, Sent Morice,
Sent Antone, Vorarberge, Aostoje);
• viešasis transportas (pavyzdžiui, Šencene,
Guangdonge, Oberalgau, Steir Velse);
• turizmo, laisvalaikio, miesto kortelių („EngadinCard“, „GraubündenCard“, „AllgäuWalserCard“) gamintojai;
• universitetai (pavyzdžiui, Maglingeno,
Miuncheno, Istanbulo).

kHz) nuotolinės sistemos su anksčiau integruotais taikomųjų programų protokolais. Integruotos
standartinės sąsajos su pagrindiniu kompiuteriu
leidžia lengvai prisitaikyti techninei įrangai ir prisijungti prie foninių sistemų.
LEGIC technologija palaiko daugybę
pramoninių standartų: ISO 15693, ISO 14443 ir
LEGIC RF standartą. Šie moduliai leidžia sinchronizuoti įvairių standartų operacijas.
LEGIC veikia nuo paties artimiausio iki laisvųjų
rankų skaitymo diapazonais, o tai reiškia, kad skaitymo nuotolis kinta nuo 10 iki 120 cm ir t. t.

LEGIC standartai labiausiai
paplitusioms taikomosioms
programoms
Laisvalaikio srityje LEGIC technologija dauLEGIC tiekia standartizuotas duomenų strukgiausia naudojama daugiafunkcinėms narių ir
lankytojų kortelėms, elektroniniams bilietams, tūras įeigos kontrolės, mokėjimo be grynųjų
pinigų ir biometrinių sistemų programoms. Suturistinėms kortelėms ir kt.
derinamumą su visais gamintojais užtikrina „LEGIC
access™“, „LEGIC cash™“ ir „LEGIC biometric™“
Lengvas valdymas, greita integracija standartai.
LEGIC produktai užtikrina paprastą ir greitą
integraciją į turimas taikomąsias programas ir atsiApie LEGIC standartus toliau skaitykite kituose
naujina iš esamų technologijų, tokių kaip brūkšninis straipsniuose.
kodas, magnetinė juostelė arba senesnės (125
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Apsaugos sistemų

projektavimas
Kompleksinė apsaugos sistema yra sudėtinga
įvairių techninių priemonių visuma. Ją kuriant, diegiant, eksploatuojant labai svarbu
profesionalus požiūris. Taigi pirmas apsaugos
sistemos įdiegimo etapas – projektavimas. Kad
sistema atitiktų visus šiandien galiojančius
aplinkosaugos, statybos, higienos, ergonomikos
ir kitus reikalavimus, ji turi būti tinkamai ir
kvalifikuotai suprojektuota.

Aleksandras Gubanovas
UAB „Eltona“
projektuotojas

Geriausia apsaugos sistemą kurti pačiu
ankstyviausiu etapu – projektuojant pastatą ir jo
inžinerinius tinklus. Vis dėlto praktiškai tai ne visada
įvykdoma, kadangi įdiegti apsaugos nuo vagystės
ar įsilaužimo sistemas daugelyje objektų nėra
privaloma. Paprastai šios sistemos instaliuojamos
investuotojo ar užsakovo pageidavimu, taigi dėl
estetinių ar ﬁnansinių aspektų (jie užsakovui
atrodo svarbesni) ne visuomet paisoma norminių
aktų ir rekomendacinių dokumentų, o tai savo
ruožtu gali sumažinti sistemos efektyvumą.
Lietuvoje projektuojant, instaliuojant ir
prižiūrint apsaugos ir gaisro signalizacijos bei kitas
priešgaisrinės apsaugos sistemas (pvz., gesinimo),
galioja šie norminiai aktai:
• Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT);
• Statybos techniniai reglamentai (STR);
• Respublikinės statybos normos (RSN);
• Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
(BPST);
• VRM ir SAM įsakymu patvirtinti Narkotinių
ir psichotropinių medžiagų gamybos ir laikymo
patalpų įrengimo reikalavimai;
• Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtinti Reikalavimai, keliami patalpoms,
kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių
apyvarta;
• VRM įsakymu patvirtintos Biudžetinių įstai-

gų kasų patalpų įrengimo rekomendacijos.
Be šių dokumentų, taikomi ir kitokie reikalavimai įvairioms speciﬁnėms verslo ar veiklos
sritims (kalnakasybos, naftos, dujų pramonės
objektų, bankų, medicinos įstaigų ir t. t.). Atliekant projektavimo darbus, laikomasi ir įvairių
rekomendacinių dokumentų (RD). Nors nemaža
dalis stambesnių Lietuvos įmonių turi paruošusios
savo statybos taisykles, plačiausiai naudojamos
yra AVG (asociacijos Apsaugos verslo grupės)
parengtos Statybos taisyklės 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 nuotolinių ryšių
(telekomunikacijų) inžinerinių tinklų projektavimo
ir įrengimo darbai“.
Kartu reikia pažymėti, kad apsaugos sistemų
projektuotojas dirbdamas turi atsižvelgti ne tik į
norminius dokumentus (ND), kurie reglamentuoja
apsaugos sistemų kūrimą, bet ir išmanyti kai
kuriuos kitus ND (STR 2.09.02:2005 „Šildymas,
vėdinimas ir oro kondicionavimas“, STR 2.03:2001
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su
negalia reikmėms“), taikyti įvairias higienos
normas (HN). Kaip matome, įstatymų, kurių
reikia laikytis, yra daug, tačiau dažniausiai jie ne 
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 visi taikomi konkrečiam projektui. Siekdamas

savo projekte įvertinti visų gretutinių inžinerinių
tinklų įtaką ir aprašyti kuriamos sistemos sąveiką
su jais, projektuotojas turi sukurti savo projektų
įgyvendinimo metodiką.
Pavyzdys:
1. Atsižvelgiama į tai, ko nori užsakovas ir kokios sistemos yra privalomos konkrečiam objektui.
2. Parenkama kontrolinė ir valdymo aparatūra,
patalpos, kuriose ji bus montuojama.
3. Aprašoma sąveika su kitais inžineriniais tinklais (vėdinimas, dūmų šalinimas, avarinis durų
valdymas).
4. Detektorių, aliarmo ir kitų įrenginių parinkimas, išdėstymas ir t. t.

Jeigu statinys tik projektuojamas, pageidautina, kad visų projekto dalių projektuotojai
kartu aptartų bendrą statinio kūrimo koncepciją,
funkcines zonas ir t. t.
Apsaugos sistemos kūrimas paprastai vyksta
keliais etapais. Rekonstruojant ar jau statant
objektą, būtina priešprojektinė jo apžvalga,
pokalbis su užsakovu, kurio metu gimsta pirmas
ir pagrindinis projekto dokumentas – techninė
užduotis projektavimui.
Paprastai montavimo darbai vyksta 3 etapais.
Pirmas etapas – kabelinių linijų tiesimas tarp
apsaugos sistemos įtaisų (kontrolinio įrenginio,
detektorių, aliarmo įrenginių). Antrajame etape,
baigus apdailos darbus, montuojama aparatūra.
Trečias etapas – visų įtaisų reguliavimas, sistemos
programavimas ir tikrinimas, ar sistema tinka
darbui.
Reikia pabrėžti, kad kabelinės komunikacijos –
tai būsimos sistemos „griaučiai“. Darbo patirtis
parodė, kad tinkamai parinktas kabelinių trasų
išdėstymas (topologija) ir kabelių ilgio bei
gyslų rezervas 10–20 proc. didina sistemos
patikimumą, ilgina eksploatacijos trukmę ir be
galvos skausmo leidžia išplėsti sistemą ateityje.
Dažnai, instaliuojant apsaugos sistemą, į vieną
apsaugos spindulį jungiama keletas (ar net
keliolika!) detektorių. Žinoma, tokiu atveju šiek
tiek sumažėja sistemos kaina, tačiau patariama
projektuoti sistemą „žvaigždės“ principu: kiekvienas detektorius jungiamas į atskirą spindulį.
Tokiu atveju ateityje Jūs tikrai sutaupytumėte
laiko, pinigų ir nervų eksploatuodami sistemą.
Projektuojant kabelines linijas, būtina numatyti
patogią ir racionalią komutaciją – tinkamai išdėstyti jungiamąsias dėžutes, taip pat pasirūpinti,
kad būtų užtikrintas patikimas elektros maitinimas
(rezervinio maitinimo apskaičiavimas, tinkamo
storio kabelių gyslų parinkimas). Klojami apsaugos
sistemos kabeliai turi būti tinkamai paslepiami
nuo tyčinio ar netyčinio pažeidimo.
Daug dėmesio, ypač jei pastatas – gyvenamas
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namas, reikia skirti detektorių išdėstymui. Šiuo
atveju būtina atsižvelgti į visus būsimo interjero
elementus: baldus, apšvietimo prietaisus, apdailos
detales.
Jei projektuojant šie dalykai su kitų projekto
dalių projektuotojais nesuderinami iš anksto, tai,
pavyzdžiui, judesio detektoriui skirtas kabelis gali
atsidurti už pakabinamos lentynos arba už kokio
nors lubų apdailos elemento. Dar tiksliai nežinant,
koks bus interjero išdėstymas, galima numatyti,
tarkime, kad judesio detektorius bus kabinamas
ant lubų (360º apžvalgos kampas). Apsaugos
sistemos kontrolinę valdymo ir pavojaus signalo
perdavimo aparatūrą pageidautina numatyti patalpoje, kur dieną negali patekti pašaliniai asmenys.
Dar vienas svarbus klausimas – pavojaus
signalo perdavimo būdas. Užsakovui geriausia iš
anksto nuspręsti, kas reaguos į sistemos pavojaus
signalo pranešimą: saugos tarnyba, pats klientas
ar speciali žinybinė tarnyba. Dar geriau iš anksto
nuspręsti, kuri saugos tarnyba saugos objektą, kad
pasirašant apsaugos sutartį apsaugos sistema bei
jos naudojimo objekte instrukcija būtų sutvarkyta
pagal tos konkrečios saugos tarnybos reikalavimus
(sistemos, kuri patikimai sąveikaus su konkrečios
saugos tarnybos centriniu stebėjimo pultu, parinkimas, reagavimo ekipažo privažiavimo kelių
schema, glaustas objekto aprašymas, planas,
nuotraukos ir pan.). Jei apsaugą nutarta patikėti
saugos tarnybai, užsakovui geriausia pasirinkti
kombinuotą signalų į saugos tarnybos pultą
perdavimo būdą (radijobangis siųstuvas kartu su
telefono linija).
Pastaruoju metu populiarėja „protingų namų“
sistemos – automatizuotos pastato valdymo sistemos, sudaromos EIB (European Installation Bus)
magistralės pagrindu. Reikia pažymėti, kad kai
kurių šių sistemų gamintojų produktai: magnetiniai
kontaktai, judesio detektoriai, dūmų detektoriai ir
kt. – su valdymo įrenginiais gali sudaryti užbaigtą
apsaugos sistemą, beveik nenaudojant tradicinių
apsaugos sistemų gamintojų produktų.
Per pastaruosius keletą metų gerokai atpigus
vaizdo stebėjimo sistemoms (VSS), jos sparčiai
plinta ne tik verslo sektoriaus apsaugoje – klientai
vis dažniau pageidauja jų ir privačioms valdoms
saugoti. VSS projektavimas paprastai prasideda
nuo objekto apžvalgos: analizuojamos galimos
nesankcionuoto patekimo į objekto teritoriją vietos, aptariama, ką konkrečiai norėtų užsakovas
stebėti: bendrą vaizdą, konkrečias vietas (vartus,
duris ir pan.) ar konkrečius dalykus (pavyzdžiui,
įvažiuojančių automobilių numerius). Pagal tai
parenkami kamerų parametrai, jų įrengimo vietos,
objektyvai ir kitokia įranga. Turi būti aptarta, kaip
VSS veiks tamsiuoju paros metu, kuriuo būtent
ir įvyksta daugiausia nusikaltimų. Tam yra keli
skirtingi sprendimo būdai:

• įrengti kameras „diena / naktis“ – aukštos
raiškos šviesai jautrias kameras, kurios dieną
ﬁlmuoja spalvotą vaizdą, o naktį persijungia į nespalvoto vaizdo režimą;
• prie įprastų kamerų sumontuot infraraudonųjų
spindulių prožektorius;
• prie įprastų kamerų sumontuoti šviesos prožektorius su infraraudonųjų spindulių judesio detektoriais.
Paskutinis variantas pigiausias, pirmi du –
brangesni, tačiau užtikrina geresnį VSS darbą.
Reikėtų pasirūpinti ir pačių kamerų apsauga,
nes pastaruoju metu padažnėjo kamerų vagysčių.
Bandant apsaugoti kamerą nuo ilgapirščių, galima
nutiesti į lauko kameros namelį 2 gyslų vytos poros
kabelį (antisabotažinė grandinė), kuris jungiamas
į apsauginės signalizacijos centralės zoną.
Visą VSS darbą organizuoja vaizdo apdorojimo
ir / arba įrašymo įtaisai. Tai gali būti specialūs
vaizdo įrašymo įrenginiai (DVR) arba į paprastą
asmeninį kompiuterį įdedamos vazdo plokštės.
Dauguma gaminamų DVR ir vaizdo plokščių
turi vaizdo peržiūros per internetą funkciją. Projektuojant VSS, svarbu apskaičiuoti ir suderinti
kompiuterio ar DVR parametrus: numatyti kompiuterio programų sąveiką su VSS programa,
parinkti kietojo disko talpą, kuri skaičiuojama
atsižvelgiant į kamerų kiekį, jų parametrus, suspaudimo algoritmus („Wavelet“, JPEG, MJPEG,
MPEG2, MPEG4, JPEG2000) ir, svarbiausia, vaizdo
informacijos saugojimo trukmę (para, savaitė,
mėnuo) ir kt. Vaizdo stebėjimo sistemai, kaip ir bet
kurioms apsaugos sistemoms, rekomenduojama
numatyti rezervinį maitinimą.
Patalpų apsaugos inžineriniai sprendiniai –
labai svarbus uždavinys, kurį geriausia spręsti
projektuojant objektą ar prieš jo rekonstukciją. Tik
tokia įmonė, kurios specialistai turi patirties šios
srities veikloje ir atitinkamų darbų kvaliﬁkacijos
atestatus, yra jūsų patikima partnerė kuriant saugų
būstą.

32
32

RRi izzi ikkoos s f faakkt toor ri iuus s NNr.r.12 22000066/ /VGAESGAURŽI ĖS

Elektroninė sauga

Požeminė perimetro

apsaugos sistema GPS
Daugeliui, kurie eksploatuoja ar tik ketina diegti perimetro
apsaugos sistemą, tikrai kyla klausimų: kokio tipo perimetro
apsaugos sistema tinkamiausia? Kokią įtaką sistemos veikimui
turi oro sąlygos? Kaip rodo praktika, Lietuvos klimato sąlygos
(sniegas, liūtys, rūkas, krintantys medžių lapai), nėra palankios
tipinėms perimetro apsaugos sistemoms (pasyvieji davikliai,
infraraudonųjų spindulių ar mikrobangų barjerai, akustinis kabelis ir kt.). Viso to rezultatas – klaidingi sistemos suveikimai.
Taigi kur ieškoti išeities norint apsaugoti teritoriją?
Tomas Vaičiukynas
UAB „Euroelektronika“
pardavimų direktorius

GPS (angl. Ground Perimeter System) hidroakustinės požeminės perimetro apsaugos sistemos
stabilumas ir patikimumas yra kur kas didesnis nei
kitų, įprastinių sistemų. Tokia sistema nėra veikiama išorės veiksnių, aplinkos sąlygų ir jai nedaro
poveikio kiti išoriniai įrenginiai.
Taip pat reikėtų paminėti, kad užkasama sistema yra nematoma ir jos neįmanoma aptikti.
GPS sistema gali būti įrengiama kokiu tik norima
maršrutu (tiesiai ir tiksliai pagal saugomos teritorijos ribas ar darant įvairius vingius). Savaime suprantama, kad po žeme įrengtą sistemą pastebėti
ar aptikti bus labai sudėtinga ir greičiausiai
neįmanoma.
GPS sistemos veikimo principas
GPS sistemoje naudojami du arba keturi
vamzdžiai (tai lemia saugomos zonos plotis: 2
vamzdžiai – kai zonos plotis 3–4 m, 4 vamzdžiai –

kai 5–6 m), nutiesiami lygiagrečiai. GPS vamzdžiai,
užpildyti specialiu skysčiu, užkasami 30–40 cm
po žeme. Įsilaužėliui kertant saugomą teritoriją ir
atsidūrus GPS veikimo lauke, vamzdžiuose kinta
slėgis. Slėgio pokyčius analizuoja specialūs jutikliai, kuriuos sujungia skaimeninis signalų analizatorius. Analizuojant signalą (slėgio pakitimus),
davikliai siunčia pavojaus signalą. Sistemai stebėti
naudojama speciali programinė įranga, leidžianti
atitinkamo tipo suveikimus sustabdyti ir dar labiau
sumažinti klaidingų suveikimų tikimybę.
Svarbu ir tai, jog GPS gali veikti taip pat stabiliai ir patikimai net užkasta po skirtingu gruntu ar
danga (pvz., asfaltu, betonu).
Požeminė perimetro sistema gali būti dviejų

tipų: autonominė ir multipleksuota.
Autonominė „GPS Plus“ sistema yra skirta
nedidelių teritorijų, privačių valdų perimetro apsaugai. Maksimalus autonominės sistemos saugomos teritorijos ilgis – 400 m (4 zonos po 100 m).
Multipleksuota sistema yra skirta didelių
teritorijų, ypač svarbių objektų apsaugai. Maksimalus multipleksuotos sistemos saugomas ilgis
gali siekti 12 800 m, padalintų į 128 zonas.
Eksploatacijos sąnaudos – tai dar vienas
labai svarbus kriterijus, susijęs su perimetro
apsaugos sistema. Įprastinės perimetro sistemos – mikrobangų barjerai, sensorinis kabelis
ir kt. – reikalauja nemažai papildomų išlaidų.
Pirmu atveju mikrobangų barjero veikimo zonoje

Elektroninė sauga

turi būti nuolat pjaunama žolė (veja), krūmai,
antru – papildomos išlaidos – tvoros statyba ir
priežiūra. Tai būtina norint užtikrinti kuo mažesnį
sistemos klaidingų suveikimų skaičių. GPS sistemos eksplotacijos išlaidos yra minimalios. GPS
veikimo zonos priežiūra nėra būtina ir neturi įtakos
patikimam sistemos veikimui.
Pirmąją GPS požeminę perimetro sistemą
UAB „Euroelektronika“ instaliavo 1999 m. Sistema
be jokių gedimų patikimai veikia iki šios dienos.
Lietuvoje GPS saugomo perimetro ilgis viršija
10 tūkst. m.

Autonominės sistemos struktūrinė schema
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Saugos tarnybos

Rizikos valdymas
Kaip žinome, rizika lydi kiekvieną iš mūsų
ar kurią nors veiklos sritį, padarydama
tam tikros žalos. Tai gali būti finansiniai
nuostoliai, žala žmonėms, verslui, įvaizdžiui,
aplinkai ar reputacijai. Visa tai, kas gali
mums turėti įtakos, privalome apsvarstyti, išnagrinėti, analizuoti, vertinti pagal
tų įvykių kilimo tikimybes ir pasekmes,
pažeidžiamumą. Be aiškiai suformuluotos rizikos valdymo strategijos ir politikos,
formuojančios verslo tikslus, kai sukonkretinamos pastangos ir koordinuojama veikla,
numatomos kryptys, kiekviena organizacija
pasmerkta likti tik tarp vidutinių.

Kas yra rizika?
Rizika – atsitikimo, kuris gali įvykti per
nustatytą laiko tarpą ir turėti rimtų pasekmių
žmonėms, turtui, įvaizdžiui, reputacijai ar aplinkai,
tikimybė.

apima tiek nustatymo galimybę, tiek praradimų
išvengimą. Taikydami efektyvius rizikos valdymo
metodus, jūs galite padėti padidinti kompanijos,
kurioje dirbate, saugumą, pagerinti jos kokybinę ir
dalykinę veiklą.

Kam tai reikalinga?
Bet kuri organizacija, didelė ar maža, privati
ar valstybinė, gali gauti naudos iš rizikos valdymo. Daugelis stambių ir smulkių įmonių jau turi
rizikos valdymo strategiją, pagrįstą Australijos ar
Naujosios Zelandijos standartu, kuris šimtams
organizacijų padeda suprasti rizikos valdymą ir
įgyvendinti šiuos procesus.

Vytautas Šaikus
UAB Fizinės apsaugos centro
direktorius

Kas yra rizikos valdymas?
Rizikos valdymas – tai procesas, susidedantis
iš tiksliai nustatytų žingsnių, kurie, jei vykdomi
iš eilės, padeda priimti geriausius sprendimus,
įžvelgiant pavojus ir jų pasekmes. Rizikos valdymas

Rizikos valdymo nauda
Rizikos valdymas naudingas įvairiais aspektais.
Galima paminėti kai kuriuos iš jų:
• efektyvesnis strateginis planavimas;
• geresnė sąmatų (išlaidų) kontrolė;

Saugos tarnybos

• akcininkų vaidmens padidinimas, sumažinant iki minimumo nuostolius ir iki maksimumo
padidinant galimybes;
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• žinių gerinimas ir supratimas apie riziką;
• sisteminis, gerai apgalvotas ir informacija
pagrįstas visas sprendimo priėmimo metodas;

Identifikavimas

Peržiūra

• geresnis resursų panaudojimas;
• įvairių nenumatytų stabdymų ir trukdymų
sumažinimas iki minimumo;

Dokumentacija

Analizė

• padidintas atsparumas įtakai iš šalies;
• sąlygų toliau tobulėti sudarymas;

Patikrinimas

Įvertinimas

• geresnis praktinis ir kokybinis organizavimas.
Rizika valdoma vadovaujantis Australijos ir
Naujosios Zelandijos pirmuoju pasauliniu rizikos
valdymo standartu AS/NZS 4360:2004, „Risk
Management“ ir Lietuvos standartizacijos departamento patvirtintu Europos standartu „LST
EN ISO 17666:2003. Erdvės sistemos. Rizikos
valdymas“. Jis apima universalias procedūras ir
procesus, būtinus efektyviam rizikos valdymui.
Šie standartai nubrėžia universalias gaires, kaip
sukurti rizikos valdymo politiką organizacijoje,
kaip taikyti strategines ir operatyvines veiklos
priemones, sukurtas padėti bet kuriai organizacijai sumažinti dėl įvairių rizikos rūšių patiriamus
nuostolius ir padidinti galimybes.
Šie standartai apibrėžia procedūras, kurias
jūs galite įvykdyti, kad sustiprintumėte sąveiką,
pagerintumėte identiﬁkavimą (tapatybę), vertę,
analizę, grėsmę, kontrolę ir ryšius atsižvelgdami į
riziką.
Pirmas žingsnis valdant riziką yra rizikos
šaltinių, grėsmių nustatymas. Nustatyti reikėtų
visas rizikos rūšis, nesvarbu, ar jas kontroliuojame,
ar ne. Tai atlikdami turime atsakyti į keletą esminių
klausimų.

Kas gali atsitikti?
Šio veiksmo tikslas yra sudaryti išsamų įvykių,
kurie galėtų paveikti įmonę ar organizaciją, sąrašą.
Kaip ir kodėl tai gali atsitikti?
Sudarius įvykių sąrašą, būtina apsvarstyti
galimas jų priežastis ir eigą. Svarbu, kad nebūtų
praleistos jokios svarbios detalės.
Kur tai gali atsitikti?
Tai gali būti tyčia ar atsitiktinai žmonių
ar aplinkos sukelti pavojai. Labai svarbu ne
tik žinoti rizikos šaltinius, bet ir įvertinti turto
pažeidžiamumą, poveikį, tai yra nepageidaujamo

Darbas naudojant
įvairias priemones

incidento pasekmę, kuri daro įtaką turtui, verslui,
žmonėms, aplinkai.
Antras žingsnis – tai rizikos šaltinių klasiﬁkavimas nustatant jų lygius. Rizikos analizei
taikomi kokybiniai ir kiekybiniai rizikos analizės
metodai: idėjų sklaida, statistikos metodas, patikrinimo lapo metodas (lyginamoji analizė),
vadinamoji „kas, jeigu?“ analizė, rizikos matricos
modelis, medžio analizės, priežasties ir pasekmės
analizės, Hazopo rizikos analizės ir kiti metodai.

Trečias žingsnis – tai darbas su įvairiomis rizikos
rūšimis, kai numatomos apsaugos priemonės,
rizika perduodama draudimo bendrovėms arba
ji prisiimama įvertinus išlaidų ir naudos santykį.
Visos naudojamos organizacinės ir techninės
priemonės priklausys nuo to, kokius priimtinumo
kriterijus ir prioritetus numatysime, atlikę rizikos

šaltinių analizę ir įvertinimą, lygindami praktinės
vertės ir išlaidų santykį.

N nauda (iki=priemonių
R rizika
– R rizika
taikymo) (po priemonių taikymo)
Jei pastebėjote, kad apsaugos priemonės
gali smarkiai sumažinti žalos tikimybę, pasekmes
ar žalą nustatytam rizikos šaltiniui, tai jas turite
įdiegti.
Visa tai privalome užﬁksuoti dokumentuose ir kiekvienais metais peržiūrėti, kadangi tik
nenutrūkstamas rizikos valdymo procesas naudojant efektyvius metodus padės pagerinti jūsų
organizacijos saugumą, jos kokybinę ir dalykinę
veiklą.

Apsauginės gaisrinės signalizacijos
Vaizdo stebėjimo sistemos
Dujų nuotėkio signalizacijos
Kompiuteriniai telefoniniai tinklai
PROJEKTUOJAME
MONTUOJAME
PRIŽIŪRIME

TV sistemos

UAB „Teleneda“, M. K. Čiurlionio g. 111, Druskininkai, tel. (8 313) 60 300, faks. (8 313) 60 301, el.p. info@teleneda.lt

www.teleneda.lt
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Nevalyvus vairuotojus

baudžia ugnis

Vladas Rakštelis
PAGD Planavimo ir visuomenės
informavimo skyriaus viršininko
pavaduotojas

Fejerverkų ﬁesta autostradoje
Tamsų spalio 20-osios vidurnaktį Elektrėnų
gyventojai galėjo stebėti neįprastą fejerverkų
ﬁestą autostradoje Vilnius – Kaunas. Čia ties
Elektrėnais užsiliepsnojo sostinės link važiavęs
vilkikas „Scania 82“. Automobilis priklausė vienam
vilniečiui. Šios transporto priemonės techninė
būklė, atrodo, buvo ne ką geresnė nei sunkvežimio
iš kaimyninės Rytų šalies.
Pirmosios liepsnos pliūptelėjo iš variklio skyriaus. Vairuotojo mėginimai iš pradžių ugnį malšinti kabinoje buvusiais skudurais buvo beviltiški.
Netrukus liepsnos dar labiau įsismarkavo ir apėmė
visą kabiną, tad vairuotojui teko skubiai sprukti
lauk.
Kai į įvykio vietą atskubėjo iškviesti Elektrėnų
ugniagesiai, kabina degė atvira ugnimi. Jau
liepsnojo ir dengta puspriekabė, kurios krovinys
pasirodė kaip tik esąs ugniai itin gardus „kąsnelis“:
sunkvežimių padangos, presuotų pjuvenų briketai,
kitos degios medžiagos ir... pirotechnikos gaminiai. Šie nuo karščio netrukus ėmė sproginėti.
Ugniagesiai, užuot gesinę degančią mašiną,
turėjo stebėti nepaliaujamus griausmingus sprogimus, kurie kėlė rimtą pavojų. Tiršti dūmai uždengė ir autostradą. Iškilo pavojus pro šalį važiuojančiam transportui. Atvykę kelių policijos patruliai
uždarė autostrados vienos kelio juostos eismą.

Tik po kelių valandų, nurimus fejerverkų „kanonadai“, ugniagesiai galėjo prieiti prie degančio
sunkvežimio ir numalšinti paskutines liepsnas.
Tiesa, vilkikas ir puspriekabė su kroviniu buvo jau
gerokai nukentėję nuo viską naikinančios ugnies,
o vežėjų bendrovei teko skaičiuoti nemažus nuostolius.

Kiaušinienę iškepti sutrukdė...
ugniagesiai
Bene didžiausią kiaušinienę šalyje praėjusiais
metais buvo pradėta kepti Tilžės ir Tauragės kelyje ties Piktupėnų kaimu. Čia vieną rugsėjo
vakarą užsiliepsnojo iš Kaliningrado srities į Lietuvą važiavęs vilkikas ,,Renault M357 TN“ su
puspriekabe, kurioje buvo sukrauta keliasdešimt
tūkstančių kiaušinių.
Šį vilkiką vairavęs Dmitrijus Azizovas staiga
pastebėjo, kad iš po sunkvežimio variklio dangčio
ėmė rūkti dūmai. Vairuotojas nustebo: automobilis buvo lyg ir nesenas, vos penkerių metų, tačiau,
matyt, per nuolatines ilgas keliones, ypač duobėtais
Rusijos keliais, jau spėjo gerokai susidėvėti. Be to,
ir jo priežiūra bei remontu nei bendrovė, nei pats
vairuotojas per daug nesirūpino.
Išvydęs rūkstančius dūmus, vyras sustabdė
automobilį, griebė kabinoje gulėjusį 2 kilogramų
gesintuvą ir puolė gesinti liepsnos apimtų laidų. 
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mines žarneles, jų jungtis, karbiuratorių tarpines.
Ugniai užteks įsiplieksti, jei tik keli benzino lašai
pateks ant ypač įkaitusio variklio kolektoriaus.
Dėl sugedusios kuro padavimo sistemos pernai
užsidegė 249 transporto priemonės, iš jų 7 krovininiai automobiliai. Praėjusių metų statistikos
duomenimis, ši transporto priemonių gaisro
priežastis yra antroje vietoje.

 Vėliau gaisro tyrėjai nustatys, kad būtent šie net-

varkingi laidai ir sukėlė tą nelaimę.
Nelygi vairuotojo kova su ugnimi tetruko kelias
minutes: gesintuvo milteliai buvo išpurkšti, o ugnis
toliau kėsinosi į viską aplinkui. Kito, juolab tokio,
kaip tokiame automobilyje privaloma, – dukart
didesnio gesintuvo nebuvo. Vyriškiui beliko šauktis
Lietuvos ugniagesių pagalbos.
Pirmieji į įvykio vietą atskubėjo Pagėgių ugniagesiai. Liepsnos jau buvo apėmusios visą kabina ir
laižė puspriekabės šoną. Ugnis pasiekė šaldytuvo
kompresorių ir jau taikėsi į viduje sukrautą krovinį,
ruošdamasi čia pat, laukuose, Piktupėnų kaimo
gyventojams iškepti neregėto masto kiaušinienę.
Vargais negalais gelbėtojams pavyko atkabinti
puspriekabę, patraukti tolėliau nuo degančio vilkiko ir šiaip taip užgesinti. Po keliolikos minučių
ugniagesiai nuslopino ir vilkiką niokojusias liepsnas, tačiau iš jo kabinos beliko tik griaučiai. Kitą
dieną Rusijos transporto bendrovės atsiųstas
sunkvežimis nusitempė į Kaliningrado sritį ugnies
apgadintą puspriekabę su visu kroviniu, kurį vis
dėlto pavyko išgelbėti.

Apsileidėliams – ugnies bausmė
Netvarkinga ar sugedusi transporto priemonių
elektros instaliacija būna dažniausia tokių gaisrų
priežastis. Vien dėl to automobiliai gali labai greitai
užsiliepsnoti. Štai ir pernai taip užsidegė 624 transporto priemonės, iš jų 41 krovininis automobilis.
Važinėjantiems nenauju automobiliu patariama nuolat patikrinti jo elektros įrangą ir ypač laidų
būklę. Seni laidai, nuolat veikiami oro permainų,
trūkinėja, o į juose atsirandančius plyšius patenka drėgmė ir purvas, pažeidžiama jų izoliacija.

Sumažėjus varžai, laidai pradeda kaisti ir dažnai
užsidega.
Dega elektros laidai labai greitai. Ugnis netrunka pasiekti variklį, ant kurio dažniausiai būna
įvairių tepalų, benzino ir purvo apnašų, ir tada ugnis pliūpteli su nauja jėga.
Taigi vairuotojai, kurie nori išvengti to pliūpsnio ir didesnio gaisro, turėtų ir dažniau plauti ar
bent valyti savo mašinos variklį bei stebėti, kad
ant jo nesusidarytų greitai užsidegančių apnašų.
Ugnis nevaleikas ir apsileidėlius baudžia dažniau
ir skaudžiau.
Rūpestingas automobilio vairuotojas neretai
žvilgtelės ir į degalų tiekimo sistemą, ypač į gu-

„Juodoji“ statistika
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pateikti duomenys apie praėjusių
metų automobilių gaisrus ir gelbėjimo darbus
nenudžiugins vairuotojų, nes beveik visi šie rodikliai yra didesni nei užpernykščiai.
2005 metais buvo įregistruota 1 380 transporto priemonių gaisrų. 2004 m. tokių gaisrų įvyko
1 211, arba beveik 14 proc. mažiau. Šiemet per
penkis mėnesius ugnis nuniokojo 578 transporto
priemones.
Žinoma, galima teigti, jog gaisrų padaugėjo
dėl to, kad išaugo ir automobilių skaičius. Tačiau,
be abejo, tam įtakos turi ir automobilių techninė
būklė, ir jų savininkų ar vairuotojų atsainus
požiūris į savo transporto priemonę, ir žmonių
neatsargumas.
Pernai tokiuose gaisruose žuvo 5 žmonės, 11
šalies gyventojų buvo traumuoti. 2004 m. ugnis
pasiglemžė 2 piliečių gyvybes, bet sužalojo daugiau –12. Šiais metais irgi neišvengta žmonių
aukų: žuvo jau 7 keleiviai ir dar 7 buvo sužeisti.
Ugnis ne tik žalojo žmones, bet ir niokojo
pačius automobilius. Praėjusiais metais ugnis
sunaikino 382 transporto priemones, 1 094 sugadino. Dar 280 jų spėjo išgelbėti ugniagesiai.
Šiemet liepsnos sunaikino 156 transporto prie-
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mones, 429 sugadino, o 55 išgelbėjo atskubėję
ugniagesiai.
Krovininių automobilių gaisrai sudaro apie
7 proc. visų transporto priemonių gaisrų. Pernai
jų buvo užﬁksuota 96 (17 daugiau nei 2004 m.).
Šiemet ugnis nuniokojo jau 41 sunkvežimių grupei
priskiriamą transporto priemonę. Žmonių aukų
pernai šiuose gaisruose buvo išvengta, tačiau 5 vis
dėlto apdegė. Ugnis sunaikino 18 sunkvežimių ir
vilkikų, 71 apgadino, o 18 pavyko išgelbėti ugniagesiams.
Kaip ir kitos transporto priemonės, krovininiai automobiliai daugiausia užsiliepsnodavo dėl
netvarkingos elektros instaliacijos ir sugedusių
kuro padavimo sistemų. Kitos priežastys – dujų
ir žibalinių įrengimų eksploatavimo taisyklių
pažeidimai, neatsargus žmonių elgesys su ugnimi,
vaikų išdykavimai ir padegimai.
Ugniagesiams teko ne tik gesinti gaisrus, bet
ir skubėti į transporto avarijų vietas, kur reikėjo
jų skubios pagalbos. Pernai buvo užregistruoti
948 tokie įvykiai. Tai beveik 20 proc. daugiau nei
2004 m. Per šiuos gelbėjimo darbus ugniagesiai
išgelbėjo 246 žmones.
Šiais metais gelbėtojai buvo iškviesti 322 kar-

tus, kai reikėjo padėti į nelaimę kelyje patekusiems
žmonėms. 92 piliečiai, iš jų 5 vaikai, turi dėkoti
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams už
laiku suteiktą pagalbą ar išgelbėtą gyvybę.

Gesintuvas – ne puošmena
Ugniagesiai perspėja, kad vairuotojai, išvydę
iš variklio kylančius dūmus, nepultų staigiai
atidarinėti variklio dangčio. Liepsna, užspausta variklio dangčio, negauna deguonies ir negali smarkiai įsisiautėti, o staiga pravėrus dangtį ji pliūptelės
tokia, kad bus jau kur kas sunkiau užgesinti. Tad
praverti reikėtų nedaug ir gesinti gesintuvu tol, kol
neįsisiautėjo didelis gaisras.
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Gaisro pradžioje gesintuvas gali labai padėti. Tik reikia, kad jis būtų vairuotojui lengvai
pasiekiamoje vietoje. Vilkiko kabinoje jam vietos,
be abejo, atsiras. Tik net ir geroje vietoje esantis gesintuvas nepadės, jeigu jis bus senas ir neveiksmingas. Gesintuvams ypač kenkia šaltis, drėgmė ir
temperatūros svyravimai. Beje, nėra didelio skirtumo tarp miltelinių ir angliarūgštinių gesintuvų:
kiekvienas jų ugnį gesina gana veiksmingai.
Tačiau ir gerai veikiančiu gesintuvu reikia
mokėti naudotis. Todėl prieš perkant jį būtina
tiksliai sužinoti, kaip jis veikia. Priešingu atveju ši
efektyvi gaisro gesinimo priemonė gali būti tik
žaisliukas, „puošiantis“ sunkvežimio kabiną. Ištikus
nelaimei, jis bus bevertis.
Gesinti galima ir ugniai atsparia medžiaga –
stiklo audiniu. Šios medžiagos galima įsigyti
mūsų parduotuvėse. Jei baigėsi gesintuvo turinys,
galima ant ugnies pilti žemių, sniegą, tik tam
reikia vežiotis kastuvą. Vis dėlto labiausiai ugniagesiai linki, kad ugnis aplenktų automobilius ir jų
vairuotojus.

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.

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
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Liepsnos jutiklių
efektyvumo įvertinimas

Tomas Motuzas
UAB „Sareme“
technikos direktoriaus pavaduotojas

A. Perepečkinas
CIT LTD (Ukraina)
technikos direktorius

Vieni iš gaisrinėse sistemose naudojamų
jutiklių yra gaisro liepsnos aptikimo jutikliai. Jų
pasirinkimas dažnai priklauso nuo objekto speciﬁkos bei eksploatacijos sąlygų, kurioms esant kitus
gaisro jutiklius naudoti neįmanoma arba per daug
sudėtinga. Savo ruožtu liepsnos jutiklių „šeima“
skirstoma į tipus. Norint parinkti tinkamus vienokio
arba kitokio tipo jutiklius konkrečiam objektui, reikia atsižvelgti į jutiklių saugomos patalpos tūrį,
įvertinti jų panaudojimo efektyvumą. Tokie vertinimai gali būti atlikti pritaikius tam tikrus ﬁzikinius
principus, su kuriais šiame straipsnyje ir norėtume
jus supažindinti.
Liepsnos jutikliai ﬁksuoja atviros liepsnos
atsiradimą. Gaisro židinys yra optinio spektrinio
diapazono elektromagnetinis spinduliavimo šaltinis. Spektrinio spinduliavimo sudėtis ir jo suminis intensyvumas priklauso nuo gaisro židinio
stiprumo, degančios medžiagos ir degimo tipo.
Liepsnos jutiklio jautrusis (sensorinis) elementas
priimama liepsnos spinduliavimą ir paverčia jį
elektriniu signalu. Toliau šis signalas yra apdorojamas, paruošiama reikiama informacija apie jutiklio saugomame plote įsiplieskusį gaisro židinį. Tai
labai sudėtinga, nes mūsų aplinkoje nuolat vyksta

elektromagnetinis spinduliavimas, tiek foninis,
tiek sklindantis nuo įvairių daiktų, kuris neigiamai
veikia liepsnos jutiklį, sukeldamas trukdžių.
Iš tikrųjų optiniai liepsnos jutikliai yra mažai
inertiški įrenginiai, kadangi kūno, pernešančio šilumą, inertiškumas aplinkoje neturi jokios įtakos
gaisro nustatymo procesui. Visa tai padeda iki
minimumo sutrumpinti gaisro židinio nustatymo
laiką.
Šiandien žinomi liepsnos jutikliai veikia dviem
elektromagnetinio spinduliavimo, atsirandančio
vykstant degimui, dažnių spektro diapazonais:
infraraudonųjų (IR) ir ultravioletinių (UV) spindulių.
Žmogaus akimi matomas spinduliavimo spektras
šiuo atveju nenaudojamas, nes įprastoje aplinkoje
ir taip vyrauja stiprus tokio diapazono foninis spinduliavimas. Be to, žemės atmosfera intensyviai
sugeria liepsnos davikliams nepageidautiną tam
tikrų dažnių saulės spinduliavimą, esantį IR ir UV
elektromagnetinio spinduliavimo spektro diapazonuose.
Parenkant vienokį ar kitokį liepsnos jutiklių
tipą, skirtą konkretaus objekto apsaugai, reikia
atkreipti dėmesį į šiuos svarbius punktus:
• IR liepsnos jutikliai gali būti taikomi tik
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medžiagų, turinčių anglies, gaisrui aptikti. Medžiagų, kuriose nėra anglies (pavyzdžiui, vandenilis, siera arba degūs metalai), gaisrui nustatyti
tokio tipo davikliai netiks;
• ultravioletinį spinduliavimą pakankamai
gerai sugeria dūmai, atmosferoje ir ant gaisrinio jutiklio optinės sistemos esantys teršalai, taip pat dujos bei degančių medžiagų garai, tarp kurių galima
būtų išskirti amoniaką, aniliną, acetoną, benzolą,
butilaminą, ksiliną, metilakrilatą, metilmetakrilatą,
nitrobenzolą,nitrometaną,nitroetaną,nitropropaną,
pentanolą, sieros vandenilį, stirilą, trichloretileną,
fenolį, chlorbenzolą, etanolį ir kt.;
• IR liepsnos jutikliai praranda jautrumą, todėl
galimas melagingas suveikimas, kai yra stiprus šiluminio energijos šaltinio moduliuotas spinduliavimas;
• UV liepsnos jutikliai jautrūs rentgeno spinduliams, gama spinduliavimui. Tokio tipo spinduliavimas gali atsirasti atliekant elektros suvirinimo
darbus arba susidarius elektros iškrovai žaibo metu
ir būti melagingų suveikimų priežastis;
• liepsnos jutiklių apžvalgos ploto lauke neturėtų būti jokių daiktų, trukdančių elektromagnetiniams spinduliams sklisti nuo numanomo
gaisro šaltinio, tokių kaip stiklinės ar plastikinės
pertvaros, kurios, nors ir būdamos permatomos,
smarkiai sugeria IR ir UV spindulius.
Nuodugnūs moksliniai tyrimai, šiuolaikiniai
sensoriniai elementai ir skaitmeniniai informacijos
apdorojimo metodai šiandien leidžia gamintojams
tarpusavyje suderinti didelį jutiklių jautrumą ir
didelį atsparumą melagingiems suveikimams.
Geriausiai melagingus ir tikruosius suveikimus
išskiria kombinuotos ir daugiaspektrės technologijos liepsnos jutikliai. Jie siunčia pavojaus signalą
tik tada, kai patikrina informaciją, gaunamą vienu
metu iš kelių (dviejų, trijų) sensorinių elementų,
veikiančių skirtingais IR ir / arba UV spinduliavimo
dažnių diapazonais.
Kad liepsnos jutiklis aptiktų gaisro židinį, turi
būti šios sąlygos:
• gaisro židinys turi būti jutiklio stebėjimo
lauke, sensorinio elemento jautrumo zonos ribos
neturi būti viršytos;
• jutiklio jautrumas turi būti pakankamas, kad
būtų galima ﬁksuoti aplinkos fono ir gaisro židinio
paviršiaus temperatūrų skirtumą.
Jutiklio jautrumas visada priklauso nuo atstumo, liepsnos šaltinio tipo, medžiagos degimo
temperatūros ir laiko, kurio reikia liepsnos šiluminei
pusiausvyrai įsivyrauti.
Nuotolio, kuriuo liepsnos jutiklis gali aptikti
konkrečios medžiagos tam tikro ploto gaisro židinį,
ﬁzikinė išraiška atrodo taip:
Lmax =
τ0S0б S ε cos α cos φ K σ T4
=√
[Z(λ2 /λm)–Z(λ1 /λm)],
πBФmin
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1 pav. Įprasto liepsnos jutiklio gaisro židinio aptikimo srities išorinis vaizdas

kur:

normalės N ir sensorinio elemento optinės ašies;

Sоб – optinės sistemos sensorinio elemento
paviršiaus darbinis plotas;
S – gaisro židinio plotas;
E – spinduliavimo spektrinis koeﬁcientas;
K – koeﬁcientas, kuriuo įvertinama liepsnos
skleidžiamo spindulinio srauto spektrinė sudėtis,
sensorinio elemento spektrinės savybes ir atmosferos pralaidumas;
σ – Bolcmano konstanta;
T – liepsnos temperatūra;
Фmin – minimalus srautas, kurį galima aptikti (ribinis jautrumas);
B – proporcingumo koeﬁcientas (B>1) tarp
spinduliavimo srauto ir ribinio jautrumo Ōα =
B x Ōmin;
Z(λ / λm) – funkcijos, kuriomis įvertinamos
optinių prietaisų savybės, atsižvelgiant į spinduliavimo spektrą (λ1 - λ2);
λm – bangos ilgis, atitinkantis spindulinio
srauto spektrinio intensyvumo tankio maksimalią
reikšmę;
α – kampas tarp elementaraus ploto dS

φ – nesuderinamumo kampas.
Atsižvelgiant į šią išraišką, galima padaryti
svarbią išvadą, kad konkretaus liepsnos jutiklio gaisro aptikimo nuotolis visada proporcingas
kvadratinei šakniai iš gaisro židinio ploto:
Lmaxtest =
=√

τ0S0б ε cos α cos φ K σ T4
[Z(λ2 /λm)–Z(λ1 /λm)]
πBФmin

x√S = K x √S . (1)

Taigi, žinant liepsnos jutiklio standartinio
gaisro židinio aptikimo ribinio nuotolio reikšmę,
pagal šią formulę visada galima apskaičiuoti kito
ploto gaisro židinio aptikimo ribinį nuotolį. Esant
toms pačioms ﬁzikinėms sąlygoms, bus teisinga
tokia proporcija:
Lmaxtest Lmaxn
=
√ Stest √ Sn
arba

Lmaxtest
Stest
, kur:
Lmaxn = √ Sn
(2)

Lmaxtest – maksimalus testinio gaisro židinio
liepsnos aptikimo atstumas, nustatytas konkrečiam
jutiklių tipui;
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2 pav. Įprasto liepsnos jutiklio ašinės aptikimo zonos diagrama

Stest – testinio gaisro židinio plotas;
Lmaxn – maksimalus gaisro židinio, kurio
plotas Sn, aptikimo atstumas, nustatytas konkrečiam jutiklių tipui;
Sn – gaisro židinio plotas.
Kiekvienas liepsnos aptikimo gaisrinis jutiklis turi tam tikrą apžvalgos kampą, priklausomą
nuo sensorinio elemento ﬁzikinių savybių ir jutiklio mechaninės konstrukcijos. Apžvalgos kampas
erdvėje sudaro vadinamąją apžvalgos sritį. Daugelio
liepsnos jutiklių šios srities geometrinė forma

erdvėje sudarytų kūgį, kurio viršūnėje būtų „įsitaisęs“ jutiklio sensorinis elementas. Už šios srities ribų
liepsnos nustatyti neįmanoma. Bet kurio liepsnos
jutiklio didžiausias jautrumas yra išilgai jo centrinės
optinės ašies ir po truputį mažėja, spinduliuojamam
šaltiniui tolstant nuo tos ašies. Ties apžvalgos srities
ribomis daugelio jutiklių jautrumas gali sumažėti
net iki 50 proc. Ši savybė tiesiogiai lemia liepsnos
jutiklių jautrumo zonos formą (1 pav.).
Jautrumo zonos riba sudaro paviršių, kurio
formą parenka ir išgauna gamintojas. Visa tai yra
nuodugnių ir kruopščių bandymų, atliekamų su
standartiniu gaisro židiniu, rezultatas. Paviršiaus
jautrumo zonos ribos apibrėžiamos jutiklio gaisro

3 pav. Apžvalgos zonos sudarymas ir mažiausio jutiklio jautrumo taško paieška

liepsnos židinio aptikimo nuotoliu degant tam
tikrai medžiagai ir esant tam tikram židinio plotui.
Taigi daviklio jautrumo sričių ribos skirtingų
matmenų liepsnos židiniams visada gali būti apskaičiuojamos naudojant testinių bandymų duomenis. Tada pagal proporcingumo priklausomybę
(2 formulė), kai maksimalus aptikimo atstumas
priklauso nuo liepsnos židinio ploto kvadratinės
šaknies, gaunamos naujos jautrumo zonų ribų
vertės.
Jautrumo sritis yra jutiklio apžvalgos srities
viduje. Geometrinė lašo formos ﬁgūra, gaunama
susikirtus šioms sritims, vadinama jutiklio liepsnos
židinio aptikimo sritimi (1 pav.).
Figūra, gaunama susikirtus bet kuriai plokštumai su aptikimo sritimi, savo ruožtu vaizduoja
jutiklio gaisro nustatymo zoną toje plokštumoje.
Aptikimo zonas formuojant horizontaliose plokštumose, kuriose gali būti numanomas liepsnos
židinys, galima įvertinti liepsnos jutiklio pastatymo
vietą, veikimo kryptį bei efektyvumą.
Aptikimo zona, kurios plokštumoje guli jutiklio centrinė optinė ašis, vadinama ašine aptikimo zona.
Techninėse liepsnos jutiklių speciﬁkacijose
geometrinės aptikimo srities ypatumai dažniausiai
būna pateikti lentelėje arba ašinės aptikimo zonos
diagramomis. Jeigu aptikimo sritis yra simetriška
jutiklio optinės ašies atžvilgiu, tai, norint ją atvaizduoti, pakanka nurodyti tik vienos ašinės aptikimo zonos diagramą.
Įprasto liepsnos jutiklio ašinė aptikimo zonos diagrama, pavaizduota 2 pav., leidžia aiškiai
įsivaizduoti ir suprasti jutiklio gaisro aptikimo
simetrinės erdvinės srities formą. Žaliomis tiesėmis ašinėje plokštumoje pavaizduotos jutiklio
apžvalgos sritys. Raudona linija yra liepsnos aptikimo zonos riba, kurios forma ir išsidėstymas
konkretaus jutiklio atžvilgiu, kaip jau žinome,
visada priklauso nuo degančios medžiagos tipo ir
liepsnos židinio dydžio.
Projektuojant gaisrines sistemas, kurių nustatymo įrangos bazę sudaro liepsnos jutikliai, paprastai visada reikalaujama parodyti erdvinę sritį,
kurioje konkretus jutiklis garantuotai sureaguotų į
tam tikro ploto liepsnos židinį. Kaip buvo minėta,
gana paprastas būdas tai parodyti – pavaizduoti
horizontaliose plokštumose numanomų liepsnos židinių aptikimo zonas. Apibrėžus tokias
plokštumines zonas, gaunama visa vaizdinė informacija apie konkretaus jutiklio galimybes, jautrumo zonų ribas bei jų susikirtimus su kitų daviklių
jautrumo zonomis. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad
daugelio jutiklių aptikimo sričių forma ir vaizdas
gana sudėtingi, apibrėžti plokštumines aptikimo
zonas pakankamai sunku. Vienas iš sprendimo
būdų – naudoti supaprastintą metodiką. Ši metodika pirmiausia pasižymi kur kas paprastesne,
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palyginti su aptikimo zonomis, sudarymo forma.
Liepsnos jutiklio kūgio formos apžvalgos srities
susikirtimas su horizontalia numanomo gaisro
židinio plokštuma būtent ir lemia paprastesnę
gaisro aptikimo zonos formą. Antra, iš tokio
brėžinio galima garantuotai nustatyti mažiausio
ploto gaisro židinį ties aptikimo zonos riba.
Kūginė apžvalgos srities išsidėstymo ir susikirtimo
plokštuma lemia, kokios formos bus apžvalgos
zonos riba: apskritimas, elipsė, parabolė, tiesi linija
ar taškas.
Kaip pavyzdį išnagrinėsime atvejį, kai apžvalgos
zonos riba yra elipsė (3 pav.). Paveikslėlyje ši zona
užbrūkšniuota.
Apžvalgos zonos ribose suraskime tašką, kuriame liepsnos jutiklio jautrumas bus mažiausias.
Būtent šis taškas ir apibrėš mažiausią gaisro židinio
plotą, kuris garantuotai bus nustatytas kilus gaisrui. Paieška atliekama taikant geometrinius metodus bei principus ir gaisro indikavimo prietaiso
technines savybes. Šiame pavyzdyje liepsnos
jutiklis nejautriausias bus labiausiai nutolusiame
nuo jo apžvalgos zonos taške. Paveikslėlyje šis
taškas pažymėtas A raide, o atstumas – LA.
Dabar apskaičiuokime mažiausią liepsnos
židinio plotą tame taške, kurį garantuotai ap-

tiks jutiklis. Tam reikės naudoti bandomąją
ašinės aptikimo zonos diagramą, pritaikytą tokiai medžiagai, kuri yra mūsų numanomo gaisro
šaltinio analogas. Šiuo atveju pasinaudosime 2
paveikslėlyje pavaizduota diagrama, kurioje nurodytas apžvalgos kampas α ir didžiausias aptikimo
atstumas Lmaxtest , kai nustatomas gaisro židinys,
kurio plotas Stest. Toliau naudosime gerai žinomą
(2) proporcingumo lygtį.
Nagrinėjamame pavyzdyje taškas A yra ties
liepsnos jutiklio apžvalgos srities riba. Vadinasi,
iš diagramos (2 pav.) matyti, kad atstumas
LA = 50%Lmax , kur Lmax = 2 xLA.
Sudarykime proporcijos lygtį:
Lmaxtest
Stest ,
Lmaxn = √ Sn
kurioje yra žinomi šie dydžiai:
Lmaxtest ir Stest – liepsnos jutiklio techninėse
speciﬁkacijose pateikti duomenys;
Lmaxn – anksčiau apibrėžtas dydis
Lmax = 2 xLA.
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Taigi surandamas ieškomas dydis – taške A
aptinkamo gaisro židinio mažiausias plotas:
L 2
4xL 2
Sn = Stest x L max 2 = Stest x L A .
maxtest
maxtest
Tokiu būdu gavome liepsnos židinio ploto
reikšmę, kurią konkretus liepsnos jutiklis tikrai
nustatys bet kuriame mūsų sudarytos apžvalgos
zonos taške. Jei ši reikšmė neatitinka techninių
reikalavimų, tai galbūt reikės tiesiog pakeisti jutiklio montavimo vietą, jo veikimo kryptį arba jį patį
pakeisti jautresniu.
Bet kuriuo atveju, be minėtų jutiklių efektyvumo įvertinimo metodikų ir skaičiavimų, visada
reikia atsižvelgti į saugomo objekto patalpose galimo šalutinio spinduliavimo tikimybę, galingumą,
pobūdį. Pastarieji veiksniai gali būti jautrumo
sumažėjimo ar melagingo suveikimo priežastis.
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Šykštus moka

du kartus

(nukentėjusio pirkėjo išgyvenimai)

„Grįžusi iš mokyklos dukrytė išsigandusi
paskambino man į darbą: „Tėte, mūsų
butą išplėšė!..“ Man net kojos nutirpo. Juk
anksčiau draugams kartodavau: „Vagims
mano bute nėra ką veikti – nieko, kas galėtų
juos dominti, neturiu“. „Išneš ir tai, ką
turi“, – atsakydavo man ir pažerdavo krūvas
visokių girdėtų istorijų apie tai, kaip grįžę
namo žmonės randa sujauktą būstą ar kaip
naktį šeimininkams miegant vagišiai išneša
visa, kas brangiausia. Ir štai – nelaimė
aplanko ir mano namus“, – pasakojo man
savo išgyvenimus vienas iš pirkėjų.

Sigitas Nausėdas
UAB „Nustic“
direktorius

Akivaizdu, kad nuostolių daug, bet ar pinigais
išmatuosi mažos mergaitės patirtą išgąstį?! Juk
būtent ji, lipdama laiptais, kaktomuša susidūrė su
vagimis! Būtent ji kartu važiavo į policijos skyrių ir
pagal nuotraukas bandė atpažinti nusikaltėlius. Ar
galima kuo nors išmatuoti patirtą šoką ir tolimesnius padarinius?
„Tai buvo paskutinis lašas, po kurio mano
kantrybė baigėsi. Pradėjau galvoti apie namų apsaugą. Pirmiausia – durys. Iš karto supratau, kad
teks įsitaisyti šarvuotas duris, ir ėmiau jų ieškoti“, –
tęsė savo pasakojimą jis.
„Norėjau pigių, bet gerų durų. Prisiminiau Jūsų
įmonę, kuri jau seniai gamina šarvuotas duris.
Užsukau į interneto svetainę, po to pasiskambinau.
Kainos pasirodė labai aukštos. Kaip sakoma, iš vieno
nesirinksi, todėl pasidomėjau daugiau. Paaiškėjo,
jog yra daugybė visokių ﬁrmų, kurios sutinka pagamint šarvuotas „tokias pat geras“ duris, tik už kur
kas mažesnę kainą. Be to, sumontuoti šie meistrai
žada nemokamai.
Užsisakiau jų gaminamas duris, tačiau džiau-

giausi jomis neilgai. Teisingai sakoma: šykštuolis
moka du kartus. Po kelių mėnesių mano naujos
durys ėmė prastai užsidarinėti. Paskui pradėjo
strigti spyna, kol galop užsikirto. Šeimą nuraminau,
kad viskas bus gerai: paskambinsim į įmonę, iš kurios pirkome duris, ir jie viską sutvarkys (juk durims
suteikta penkerių metų garantija!). Pasirodo, raminau be reikalo. Firmos neberadau. Ne vieną riebų
keiksmą paleidau „verslininkų“ pusėn. Juk mokėjau
pinigus!“
Pirmausia, norėdami pigių ar nemokamų
paslaugų, paklauskime savęs, ar darome ką nors
nemokamai. Be to, svarbu nepasikliauti paslaugas siūlančiųjų gražbylystėmis. Paprastai įmonė,
atsakingai vertindama savo gaminius ir paslaugas,
skiria daug papildomų išlaidų gaminiams bei valdymui sertiﬁkuoti. Dažnai atliktas paprasčiausias
bandymas yra pristatomas kaip testas svarbiam
sertiﬁkatui gauti. Reikėtų išsiaiškinti, ar gaminio savybės, pateikti dokumentai atitinka tai, ką
teigia pardavėjas. Taip pat svarbu įsitikinti, kad
įmonėje galioja garantiniai bei pogarantiniai
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įsipareigojimai. Juos gali užtikrinti įmonėje įdiegta
kokybės valdymo sistema. Dar geriau, jeigu tai
patvirtinta tarptautiniu ISO sertiﬁkatu.
„Pamaniau, galbūt galės pataisyti mano duris
kiti. Kreipiausi į Jūsų įmonę, nors siūlomos durys
man prieš keletą mėnesių atrodė brangios. Įmonės
darbuotojas pasisiūlė man papasakoti plačiau apie
duris, jų rūšis, konstrukcijos ypatumus. Pagalvojau, kad laiko gal ir sugaišiu, bet viskas bus kur kas
aiškiau.
Bendraudamas su specialistu sužinojau apie
įvairius galimus sprendimus, galėjau palyginti,
apžiūrėti ir nuodugniai ištyrinėti esminius konstrukcijos skirtumus, įvertinti spynas. Prisiminiau
garantiją. Anie gamintojai užtikrino, jog gaminys
kuo puikiausiai man tarnaus penkerius metus, o Jūs
garantiją duodat tik metams. Kodėl?“
Galėtume garantuoti ir dešimčiai metų. Geros
apsauginės durys privalo tarnauti 10–15 metų.
Apskritai tai yra daiktas, kurį žmogus įsigyja visam
gyvenimui. Tačiau daugeliui pirkėjų šiandien ypač
svarbi žema gaminio kaina, todėl kai kuriuose
durų modeliuose naudojamos spynos, kurioms

gamintojas suteikia tik vienerių metų garantiją.
Kai kurie spynų tiekėjai, norėdami parduoti savo
produktus, įvairias garantijas spynoms suteikia
neatsižvelgdami į jų patikimumą, tinkamumą vieno ar kito tipo durims. Spynos pagal galiojančius
standartus skirstomos į saugos klases ir jos neturi būti prastesnės už duris, o tai, deja, praktiškai
dažnai pasitaiko.
„Pamenu, mano namų durų gamintojai
pabrėžė, kad storas apsauginis plieno lakštas yra
privalumas – jis didina apsaugą. Tačiau paaiškėjo,
kad taip nėra... Išardžius mano turimas duris,
paaiškėjo bėdų priežastys. Pernelyg storas – 3
mm – metalo lakštas deformavo staktą, vyrius.
Durų rėmas buvo labiau tinkamas apdailai nei visai
konstrukcijai sutvirtinti, todėl durys sukrypo, ėmė
sunkiau darinėtis. To tik ir tereikėjo, kad imtų kraipytis nevykusiai įmontuota spyna, kuri net nebuvo
pritaikyta metalinėms durims. Vis sunkiau darėsi
rakinti jas, ir mūsų šeimos nariai, net nesuprasdami
to, ėmė „laužyti“ spyną, kol ji vieną dieną užstrigo.
Labiausiai pribloškė seiﬁnės spynos traukės, kurios
turėjo ﬁksuoti durų varčią viršuje ir apačioje, – tai
buvo patys paprasčiausi mediniai tašeliai. Tokiais
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atvejais belieka prisiminti įstatymus…“, – neslėpė
nuoskaudos pirkėjas...
Storesnį plieno lakštą naudoja daugelis gamintojų tik dėl to, kad plonesniam lakštui apdoroti
reikalingos sudėtingesnės gamybos technologijos,
aukštesnės kvaliﬁkacijos darbuotojai. Butas juk –
ne slėptuvė nuo atominių bombų: nei didelis, nei
mažas namų gyventojas neturi jausti jų svorio,
turi būti patogu jas darinėti. Durų atsparumas priklauso nuo naudojamų medžiagų, konstrukcijos,
varstymo būdo, tvirtinamųjų elementų. Turimų
durų atsparumą galima padidinti ištisiniu medžio
lakštu ar aukštesnės saugos klasės spynomis.
Šiuo metu durys ir jų saugos savybės yra aprašytos galiojančiuose reglamentuose. Gaminiai
turi turėti atitikties pažymėjimus.
Liaudies išmintis sako, kad kvailas mokosi iš savo klaidų, o išmintingas – iš kitų.
Linkiu visiems būti išmintingiems!
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Ekstremalios pramogos,

arba jeigu nebijote aukščio
Tikriausiai jau esate girdėję apie sienomis
laipiojančius žmones? Jeigu dar ne, tai tikrai
išgirsite. Laipiojimas – įdomus, dinamiškas
ne tik visą kūną (dirba visi raumenys), bet
ir protą, pusiausvyrą ir reakciją lavinantis ir
visame pasaulyje gana populiarus užsiėmimas.
Tai galima daryti nuo ankstyvos vaikystės iki
pat garbaus amžiaus. Vieniems tai – sportas,
gyvenimo aistra, kitiems – tiesiog dar vienas
būdas praleisti laisvalaikį, proga
gauti gerą adrenalino dozę.

Lietuvoje nėra kalnų ir natūralių uolų, todėl
laipiojimas čia neturi tradicijų. Anksčiau tuo
užsiimdavo tik keletas alpinistų ir kalnų turistų,
besiruošiančių kopimams ir žygiams kalnuose.

Tadas Nikonovas
„Montis Magia“
instruktorius, keliautojas

Intensyviau plėtotis ir populiarėti laipiojimas
Lietuvoje pradėjo visai neseniai.
Keleto entuziastų dėka atsirado pirmosios
dirbtinės laipiojimo sienelės, o laikui bėgant,
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tinius sertiﬁkatus turinti ir išbandyta įranga. Taigi
nebandykite to daryti namuose vieni, nes gali
liūdnai baigtis. Tuo galite užsiimti tik išklausę reikiamus kursus arba specialistų prižiūrimi.
Vienas pirmųjų šią veiklą pradėjo kolektyvas,
pasivadinęs „Montis Magia“. Tai žmonės, kurie
kalnais ir laipiojimu domisi nuo 1996 metų. Nuo
tada jie daug keliauja, laipioja, organizuoja kalnų
turizmo technikos, laipiojimo tik tarptautinius
sertifikatus turinti ir išbandyta įranga. Taigi

nebandykite to daryti namuose vieni, nes gali
liūdnai baigtis. Tuo galite užsiimti tik išklausę
reikiamus kursus arba specialistų prižiūrimi.
Vienas pirmųjų šią veiklą pradėjo kolektyvas, pasivadinęs „Montis Magia“. Tai žmonės,
kurie kalnais ir laipiojimu domisi nuo 1996
metų. Nuo tada jie daug keliauja, laipioja, organizuoja kalnų turizmo technikos, laipiojimo
varžybas Lietuvoje ir užsienyje ir patys jose
dalyvauja. Dažnos kelionės į kalnynus ir uolas
įvairiuose pasaulio kampeliuose padėjo sukaupti patirtį, kuri leidžia organizuoti įvairiausias
pramogas, ekstremalius išbandymus, laipio-

gausėjant mėgėjų būriui, Vilniuje duris atvėrė
ir didesnės laipiojimo salės, pakilo šios sporto
rūšies entuziastų lygis. Pastaruosius trejus metus pradėtos rengti ir tarptautinės varžybos.
Jose kviečiami dalyvauti kaimyninių šalių
sportininkai.
Šis užsiėmimas gali būti pavojingas, tačiau
nėra ko baimintis, jei viskas daroma nuosekliai,
laikantis visų saugumo reikalavimų. Be abejo,
reikia būti puikiai susipažinus su alpinizmo
įranga, išmanyti apie naudojamas virves, karabinus, apraišus ir kitus žmogui iš šalies keistais ir
nesuprantamais žodžiais vadinamus prietaisus.
Nuo jų patikimumo dažnai priklauso žmogaus
gyvybė, todėl laipiojant naudojama tik tarptau-
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jimo treniruotes ir tarptautinio lygio varžybas
užtikrinant reikiamą saugumą. Renginių dalyviai gali mėgautis gaunamu adrenalinu
nė akimirkai neprarasdami saugumo. Kaip
minėjau, Lietuvoje nėra natūralių uolų, taigi
laipioti tenka dirbtinėmis sienomis, kurios
gaminamos taip, kad primintų tikras uolas.
Specialiais atsikišimais, vadinamais kybiais, sukuriamas pageidaujamo sudėtingumo reljefas.
Paprastai siekiama užkopti iki sienos viršaus
kuo sudėtingesniu būdu. Labai azartiškos yra
vadinamosios vertikalios lenktynės, kai dalyviai lipa siena vienas šalia kito ir varžosi, kuris
pirmas įveiks ją visą. Kiekvieno rungtynių dalyvio saugumu rūpinasi atsakingas asmuo. Jis
apjuosia apraišus, pririša virvę, pasiekusį viršų
dalyvį nuleidžia žemyn.
Siekiama, kad tokias pramogas būtų galima organizuoti bet kur. Tam skirtos vežiojamos
dirbtinės sienos. Taigi šiltuoju metų laiku tuo
galima mėgautis ir lauke, gryname ore. Tai
smagi ir daug emocijų sukelianti pramoga,
pagyvinanti bet kokios šventės, komandos formavimo renginio, parodos ar tiesiog draugų
susitikimo atmosferą.
Dar vienas puikus būdas pajusti svaiginantį
aukštį po kojomis ir išbandyti save – įvairiausi
virvių atrakcionai. Jų veiksmas vyksta aukštai
medžiuose. „Montis Magia“ komanda savo
laisvalaikio užsiėmimų arsenale turi daugybę
ekstremalių pramogų, kurioms naudojamos
virvės, rišamos itin dideliame aukštyje. Tai drąsos
ir pasitikėjimo savim reikalaujančios užduotys,
kur reikia nugalėti save ir pasiryžti laisvai
kristi gigantiškose sūpynėse, patirti jausmą, 
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 kai šiurpas perbėga nugara žvelgiant žemyn,

dideliu greičiu įstrižai tarp medžių pririšta virve
skrieti žemyn ir pūkštelėti į vandenį. Garantuota adrenalino dozė ir keliaujant pačiose medžių
viršūnėse įrengtomis virvių trasomis. Čia gali
būti vienas arba daug skirtingų pageidaujamo
sudėtingumo elementų. Toks žygis išties sukelia
aštrių pojūčių. Kai ima drebėti kojos ir rankos,
kasdieniai rūpesčiai ir kitokios problemos visai
pamirštamos.
Medžiuose galima praleisti ir gana ilgą
laiką, netgi nakvoti. Naktis praleista kabant
hamake keliolikos metrų aukštyje ilgam išlieka
atmintyje. Žinoma, tai kartu ir sveikai praleistas laikas gamtoje. Įveikiant tokias trasas reikia
tik pasitikėti savo jėgomis, jausti pusiausvyrą,
čia būtina gera reakcija ir blaivus protas. Kartais tenka pasikliauti ištiesta draugo ar kolegos ranka. Ne veltui daugelis šių elementų yra
naudojami komandos formavimo (angl. „team
building“) renginiuose. Kartu išgyventi pavojai
atskleidžia įprastame gyvenime nepastebimus
asmenybės bruožus, leidžia geriau pažinti tiek
save, tiek komandos draugus ir skatina labiau

jais pasitikėti.
Daugiau sužinokite www.montismagia.lt
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technologijas

Ketvirtinis leidinys
Metų prenumeratos kaina – 100 Lt+PVM

Prenumerata

Egzempliorių
skaičius

Vardas
Pavardė
Pareigos
Adresas
Pašto indeksas

Įstaigos pavadinimas
Įmonės kodas

PVM mokėtojo kodas

Telefonas

Faksas

Parašas

Data

Užpildę prenumeratos lapelį, siųskite faksu (8~5) 262 8175
arba atsiųskite laisvos formos žinutę el. paštu info@avg.lt

Už žurnalo pristatymą moka redakcija.

Žurnalą leidžia:
Asociacija APSAUGOS VERSLO GRUPĖ
Naugarduko g. 91-315
Įmonės kodas 3463773
Sąskaita LT740075800000120199
AB Bankas „Snoras“
B.k. 00758
Redakcijos adresas:
Gedimino pr. 26, LT-00148 Vilnius
Tel./faks. (8~5) 262 81 75
Mob. tel. 8 611 32042

"TPDJBDJKB"14"6(047&34-0(361Ğ
"TPDJBDJKB"14"6(047&34-0(361Ğ
7JTVPNFOJOşPSHBOJ[BDJKBOBSZTUşTQBHSJOEVWJFOJKBOUJŬNPOFT
7JTVPNFOJOşPSHBOJ[BDJKBOBSZTUşTQBHSJOEVWJFOJKBOUJŬNPOFT
 
LVSJƈQBHSJOEJOşWFJLMBZSBQBUBMQƈJSUVSUPBQTBVHBCFJFMFLUSPOJOşT
LVSJƈQBHSJOEJOşWFJLMBZSBQBUBMQƈJSUVSUPBQTBVHBCFJFMFLUSPOJOşT
BQTBVHPTTJTUFNPT"TPDJBDJKBWFJLMŕQSBEşKPNQBCBJHPKF
BQTBVHPTTJTUFNPT"TPDJBDJKBWFJLMŕQSBEşKPNQBCBJHPKF


 
"40$*"$*+047&*,-045*,4-"4
"40$*"$*+047&*,-045*,4-"4
#FOESBEBSCJBVUJTVLJUPNJTŬTUBJHPNJT
#FOESBEBSCJBVUJTVLJUPNJTŬTUBJHPNJT
CFJPSHBOJ[BDJKPNJT
CFJPSHBOJ[BDJKPNJT
5FOLJOUJBTPDJBDJKPTOBSJƈQPSFJLJVT
5FOLJOUJBTPDJBDJKPTOBSJƈQPSFJLJVT
EBVHJBVXXXBWHMU
EBVHJBVXXXBWHMU
 
1"(3*/%*/Ğ4"40$*"$*+047&*,-04,3:15:4
1"(3*/%*/Ğ4"40$*"$*+047&*,-04,3:15:4
t t"TPDJBDJKPTOBSJƈJOUFSFTƈHZOJNBT
"TPDJBDJKPTOBSJƈJOUFSFTƈHZOJNBT
t t-şÝƈLPPQFSBWJNBTCFOESƈTPDJBMJOJƈJSFLPOPNJOJƈQSPHSBNƈŬHZWFOEJOJNVJ
-şÝƈLPPQFSBWJNBTCFOESƈTPDJBMJOJƈJSFLPOPNJOJƈQSPHSBNƈŬHZWFOEJOJNVJ
t t*OGPSNBDJKPT
*OGPSNBDJKPT
TVTJKVTJPTTVBTPDJBDJKPTWFJLMBLBVQJNBT
TVTJKVTJPTTVBTPDJBDJKPTWFJLMBLBVQJNBT
TJTUFNJOJNBT
TJTUFNJOJNBT
QMBUJOJNBT
QMBUJOJNBT
  CFJTQFDJBMJ[VPUPTNFEäJBHPTTUBOEBSUJ[BWJNBT
CFJTQFDJBMJ[VPUPTNFEäJBHPTTUBOEBSUJ[BWJNBT
LMBTJGJLBWJNBT
LMBTJGJLBWJNBT
t t1BTJƇMZNƈUFJLJNBTWBMTUZCşTWBMEZNPJOTUJUVDJKPNTUVSUPBQTBVHPTLMBVTJNBJT
1BTJƇMZNƈUFJLJNBTWBMTUZCşTWBMEZNPJOTUJUVDJKPNTUVSUPBQTBVHPTLMBVTJNBJT
t t#FOESBEBSCJBWJNBTFLPOPNJOJBJTJSQSPGFTJOJBJTLMBVTJNBJTTVVäTJFOJPWBMTUZCJƈQBSUOFSJBJT
#FOESBEBSCJBWJNBTFLPOPNJOJBJTJSQSPGFTJOJBJTLMBVTJNBJTTVVäTJFOJPWBMTUZCJƈQBSUOFSJBJT
t t7JTPLFSJPQPTJOGPSNBDJOşT
7JTPLFSJPQPTJOGPSNBDJOşT
UFJTJOşT
UFJTJOşT
NFUPEJOşTCFJPSHBOJ[BDJOşTQBSBNPTOBSJBNTUFJLJNBT
NFUPEJOşTCFJPSHBOJ[BDJOşTQBSBNPTOBSJBNTUFJLJNBT
ī.0/*Ňʰ"40$*"$*+04/"3*Ň7&*,-04,3:15:4
ī.0/*Ňʰ"40$*"$*+04/"3*Ň7&*,-04,3:15:4
t t&MFLUSPOJOJƈBQTBVHPTTJTUFNƈQSPKFLUBWJNBTJSŬSFOHJNBT
&MFLUSPOJOJƈBQTBVHPTTJTUFNƈQSPKFLUBWJNBTJSŬSFOHJNBT
t t$FOUSBMJ[VPUBPCKFLUƈBQTBVHBJSTUFCşKJNBT
$FOUSBMJ[VPUBPCKFLUƈBQTBVHBJSTUFCşKJNBT
t t5VSUPJSBTNFOƈGJ[JOşBQTBVHB
5VSUPJSBTNFOƈGJ[JOşBQTBVHB
t t,SPWJOJƈQBMZEB
,SPWJOJƈQBMZEB
QJOJHJOJƈMşÝƈJSWFSUZCJƈHBCFOJNBT
QJOJHJOJƈMşÝƈJSWFSUZCJƈHBCFOJNBT
t t,POTVMUBWJNBTJSNPLZNBJTBVHPTLMBVTJNBJT
,POTVMUBWJNBTJSNPLZNBJTBVHPTLMBVTJNBJT
t t1SJWBŘJƈTFLMJƈWFJLMB
1SJWBŘJƈTFLMJƈWFJLMB
t t%SBVEJNBT
%SBVEJNBT

A

S
A

O
S

C
O

I AI
C

A
C

C
I JI

J
A

A

(FEJNJOPQS
(FEJNJOPQS
-5o7JMOJVTUFMGBLT
-5o7JMOJVTUFMGBLT
_
_


FMQBÝUBTJOGP!BWHMU
FMQBÝUBTJOGP!BWHMU
XXXBWHMU
XXXBWHMU
AP AP
PĖ PĖ
S A US A U
G O SG OVSE RVSELROS LGOR UG R U

S A R E M E

