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Baigiantis metams, vis kyla minčių apžvelgti pralėkusias dienas ir nudirbtus
darbus, susimąstyti apie tolesnius žingsnius ir, žinoma, norisi pasisemti optimizmo žvelgiant į ateitį.
Vertinant, kokie buvo šie metai apsaugos verslui, veikiausiai tiktų juos pavadinti„Europos
skersvėjų“ metais. Oficiali ir neoficiali statistika vis primena, kad apie pusę milijono mūsų tautiečių pakėlė sparnus
senosios Europos link ieškoti geresnio gyvenimo. Laisvė judėti, laisvė ieškoti... O kaipgi čia, namie? Pirmiausia visi pajutome žmonių stygių, darbuotojų kaitą, netgi, sakyčiau, pablogėjusius santykius kolektyvuose – ką gali papriekaištauti
nusižengusiam darbuotojui, kai jis užantyje nešiojasi ir visada pasirengęs žerti į akis ultimatyvų argumentą:„Išeinu“.
O ką gi darome mes, verslo atstovai? Toliau bandome „smaugti“ vienas kitą viliodami klientus mažesnėmis
kainomis, tikromis ir menamomis lengvatomis, o paskui dūsaujame nesulaukę pelno ir dejuojame regzdami
nuostolių ataskaitas ar sunkiai suvesdami galus. Gal jau sustokime, paskaičiuokime, kiek reikės mokėti darbuotojams ne šiandien, o po pusmečio, po metų? Imkime pagaliau patys vertinti savo profesionalias ir kokybiškas
paslaugas. Gal jau laikas potencialiam klientui, perbėgančiam pas Jus dėl neva jo netenkinančios konkurentų
paslaugos, aiškiai pasakyti, kad už geresnę paslaugą ir mokėti reikia daugiau?
Aišku, nelengvas tai darbas, todėl noriu (manau, dabar kaip tik tam tinkamas metas) palinkėti supratingų
ir mokių klientų, puikios atmosferos kolektyve ir gero „derliaus“, kuriam neturėtų įtakos jokie skersvėjai,
ateinančiais 2007-aisiais.
Julius Adomaitis
Asociacijos Apsaugos verslo grupės prezidentas



2007 m. vasario 15 d.
šaukiamas visuotinis ataskaitinis
AVG narių susirinkimas.
Susirinkimas vyks restorane-viešbutyje

„Ponas Tadas“
Naugarduko g. 76, Vilnius.
Registracijos pradžia 10 val.
Posėdžio pradžia 11 val.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
(Įmonėms atstovauti galima pagal įgaliojimus.)

AVG veikla: IV ketvirtis
Asociacija Apsaugos verslo grupė (AVG) raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto pirmininką J. Sabatauską
dėl neteisėtų Policijos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos veiksmų vykdant komercinę
apsaugos veiklą, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 str. 2 daliai ir kurios vykdymas nėra numatytas nei Policijos veiklos
įstatyme, nei kituose teisės aktuose.
Gautas policijos generalinio komisaro pavaduotojo V. Navicko atsakymas dėl naujų priimtų
saugos tarnybų darbuotojų, kuriems policijos
įstaigos nėra išdavusios asmens darbuotojų pažymėjimų, teisės vykdyti Asmens ir turto saugos
įstatymo nustatytas tokių darbuotojų funkcijas.

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teigimu, Asmens ir turto saugos įstatyme
vienareikšmiškai nustatyta, kad asmuo gali dirbti
apsaugos darbuotoju (t. y. įgyvendinti Asmens ir
turto saugos įstatymo suteiktas teises ir vykdyti
jame nustatytas pareigas) tik turėdamas apsaugos
darbuotojo pažymėjimą. Policijos departamentas
neketina inicijuoti šio įstatymo nuostatų keitimo.
Pradėtos derybos su šakinėmis profsąjungomis dėl bendradarbiavimo. AVG organizavo susitikimą su kolegomis iš Danijos. Remdamasi jų
patirtimi, AVG ketina pasirašyti su profsąjungomis
kolektyvinę bendradarbiavimo sutartį.
Asociacijoje įvyko susitikimas su analogiškos
asociacijos Bulgarijoje prezidentu O. Todorovu, sie-

kiant užmegzti draugiškus bendradarbiavimo ryšius.
Baigtas redaguoti AVG parengtas dokumentas – Objektų, statinių, pastatų ir patalpų fizinių,
elektroninių, techninių ir organizacinių saugos
priemonių taikymo reikalavimai. Šis dokumentas
pateiktas Aplinkos ministerijai.
Asociacija nemažai dėmesio skiria ekspertų
rengimui – siekiama įsteigti ekspertizių biurą ir
suteikti tam tikriems asmenims, įvertinus jų pateiktas paraiškas, eksperto kvalifikaciją.
Asociacija APSAUGOS VERSLO GRUPĖ
Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 262 8175, el.p. info@avg.lt
www.avg.lt
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Patirtis svetur

Automobiliai ne tik veža…
Audrūnas Venskaitis
Asociacijos „EMMA Lietuva“
valdybos pirmininkas

„Muzikuojančius“ automobilininkus vienijanti
didžiausia Europos organizacija EMMA (European
Autorius
Firma

Mobile Media Association) jau kelintus metus iš eilės
Fichtelberge, Bavarijoje (Vokietija), organizavo automobilinio garso varžybų teisėjų tobulinimo kursus.
Susirinkę teisėjai aptarė praėjusį sezoną ir ateinančių metų planus. Buvo sudarinėjamos varžybų
taisyklės 2007–2008 metams. Suskirstytos naujos
grupės, numatytos dalyvavimo sąlygos.

Šiais metais vyriausiojo teisėjo kategorija suteikta daugiau kaip 50 asmenų iš viso pasaulio,
tarp jų – trims Lietuvos atstovams.
Penkias dienas trukusių kursų dalyviams užsiėmimų netrūko: vyko treniruotės, buvo svarstomos
ir koreguojamos taisyklės. Penktadienio vakarą visi
susirinko į bažnyčią, kurioje trumpą koncertą surengė jaunieji atlikėjai.
Didžiausia Europoje asociacija, vienijanti tiek
mėgėjus, tiek profesionalius automobilininkus,
siekia, kad kokybiško garso varžybos visoje Europoje vyktų pagal bendras taisykles, o jų dalyviams
būtų sudarytos sąlygos tobulėti ir varžytis užsie-

„Trikdis“ pristatė savo produkciją Esene

nyje. Sparčiai populiarėjančių automobilinio garso
varžybų tikslas – taip parinkti ir suderinti garso
aparatūrą, kad nedidelėje automobilio salono erdvėje muzika skambėtų kaip koncertų salėje. Visa
tai norima pasiekti labai gera buitine garso aparatūra. Pagrindinis geros aparatūros kriterijus – muzika
turi skambėti taip, kaip buvo irašyta studijoje. Teisėjai vertina atskirų muzikos instrumentų skambesį,
jų natūralumą – garsumą, tembrą, atsižvelgia ir į
tai, kaip įmontuota garso sistema. Nemažai dėmesio kreipiama ir į sumontuotų garso komponentų
saugumą bei naudojimosi jais patogumą.

Irenijus Jodkauskas
UAB „Trikdis“ technikos direktorius

Įspūdžiai sugrįžus iš parodų
Dalyvavimas parodose – viena iš produkcijos
gamintojų funkcijų. Dažnai tai būna sunkus ir varginantis darbas, tačiau vėliau jo rezultatai pasirodo
verti įdėtų pastangų. Be to, parodos – tai galimybė
stebėti pasaulines technikos raidos kryptis.
Šiais metais UAB „Trikdis“ teko ir dalyvauti,
ir apsilankyti ne vienoje parodoje. Pavasarį dalyvavome parodoje MIPS 2006 Maskvoje, rudenį
– Esene ir Jekaterinburge, aplankėme parodas
IFSEC Birmingeme, „Bezpeka 2006“ Kijeve.

„Trikdis“ pristatė savo
produkciją Esene
„Essen Security 2006“ – tikrai didžiulė paroda,
kurios ekspozicija užėmė net dvylika salių. Čia galima buvo išvysti ir tokius gigantus kaip „Siemens“
ar „Bosch“, ir mažų įmonių, kuriose dirba keli žmonės, o vidutinių ir stambių gamintojų parodoje
dalyvavo išties begalė. Nemaža stendų buvo skirta
policijos aprangai, specialioms priemonėms ar
priešgaisrinei įrangai. Kaip visada, parodoje galima buvo pamatyti daug vaizdo stebėjimo aparatūros, GSM ryšio įrangos ir įprastinės priešgaisrinės
ir apsaugos signalizacijos bei įvairiausių jutiklių.
Mums, kaip radijo elektronikos gamintojams,
pirmiausia įdomu, kas nauja radijo apsaugos sistemų ir duomenų perdavimo srityse.
Parodoje buvo gana daug įmonių, demons-
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Naujienos

Demonstruota daug vaizdo įrangos, įvairiausių laidinių jutiklių, DSC naujos klaviatūros, belaidžių jutiklių.
Teko matyti ir mikrobanginių jutiklių, skirtų teritorijų
apsaugai, kuriuos demonstravo Ukrainos gamintojai.
Radijo sistemų gamintojų taip pat nemažai
galima buvo sutikti: „Iseco Technologic” atvyko su
„General Electric“ ir „KP Electronics“ aparatūra,
„Pima“ – su „Visonic“, o bulgarų „Teletek“ siūlė radijo ryšio aparatūrą, veikiančią LARS protokolu.

Jekaterinburge bandėme
sudominti Rusijos vartotojus

Paroda Ukrainoje stebino stendų dydžiais

truojančių informacijos perdavimą GSM ryšio kanalais. Įdomūs pasirodė signalizacijos pranešimų
perdavimo TCP/IP protokolu būdai. Tačiau vien tik
perduoti informaciją apie signalizacijos suveikimus – tokioms galingoms duomenų perdavimo
sistemoms tikrai per menka užduotis.
Atskirai vertėtų paminėti Vokietijos firmos VTQ
ryšio aparatūrą. Stende buvo demonstruojama begalė radijo ryšio įrenginių, perduodančių duomenis,
vaizdo ir garso informaciją įvairiais radijo dažniais ir
atstumais. Praktiškai galima rasti tinkamą sprendimą daugeliui iškylančių užduočių, gal išskyrus centralizuoto stebėjimo radijo kanalu sistemas.
Tokių radijo apsaugos sistemų gamintojų,

Jekaterinburge bandėme sudominti Rusijos vartotojus

ilgą laiką išsilaikiusių rinkoje ir tiekiančių originalią produkciją, nėra daug. Esene iš jų dalyvavo
tik „AES-Intellinet“ ir „Trikdis“.

Paroda Ukrainoje stebino
stendų dydžiais
„Bezpeka 2006“ šiais metais pasižymėjo stendų
gigantiškumu. Ypač tai būdinga Ukrainos įmonėms.
Čia taip pat galima buvo pastebėti pasaulines tendencijas, nors pačios Ukrainos rinkos poreikiai dar
nėra galutinai susiformavę. Parodoje atstovauta pasaulinėms įmonėms („Bosch“, „Siemens“, „Nokia“),
nemažai dalyvių atvyko iš Vidurio Europos šalių:
Lenkijos, Bulgarijos, Čekijos, Slovakijos.

Iš parodos Jekaterinburge grįžome su kiek kitokiais įspūdžiais – ji labiau orientuota į Uralo ir
Vakarų Sibiro poreikius. Techniniu požiūriu paroda
niekuo neišsiskyrė iš tradicinių Rusijos parodų, tačiau joje praleistas laikas nebuvo sugaištas veltui.
Turėjome puikią progą tiesiogiai pademonstruoti
„Trikdžio“ gaminamą aparatūrą, jos technines
savybes vietiniams vartotojams. Šiame regione
turime įgaliotus atstovus, todėl tikimės, kad jų
darbas ir mūsų pagalba leis pasiekti puikių rezultatų – mūsų gaminiai ras deramą vietą ir Rusijos
rinkoje.

Valdemaras NARKOVIČIUS
UAB „Sareme“ gen. direktoriaus pavaduotojas

Rudeninis Sankt Peterburgas
įdomus ne vien peizažu
Į kiekvieną rudenį Sankt Peterburge vykstančią
parodą „Ochrana i bezopasnostj“ praeitais metais
neteko nuvykti, tad šiemet jau tikrai nesinorėjo
praleisti tokią progą. Iš tikrųjų į Sankt Peterburgą
vykta ne veltui. Mieste, kuriame įspūdį gali padaryti daug kas, vykusi paroda išties buvo tas renginys, kurį vertėjo pamatyti. Džiugino tai, kad viskas
šioje parodoje smarkiai pasistūmėjo į priekį.
Nejučia norėjosi parodą šiame Rusijos mieste
lyginti su šios šalies sostinėje kiekvieną pavasarį vykstančiu panašiu renginiu – paroda MIPS.
Susidarė įspūdis, kad Sankt Peterburgo paroda
pasiruošimu ir lygiu nenusileidžia maskviškei.
Parodoje daug kas tikrai atrodė įspūdingai, buvo
matyti, kad ji gerai organizuota. Gal tik vienas
principinis skirtumas nuo parodos MIPS – tai,
kad „Ochrana i bezopasnostj“ orientuota grynai
į Rusijos rinką, ypač į Šiaurės Vakarų Rusijos regioną, ir iš esmės įdomi gali būti tik ieškantiems
pirkėjų, o ne pardavėjų. Parodoje dominavo Sankt
Peterburgo kompanijos, nors gana daug buvo ir
maskviečių. Taigi pažiūrėti tikrai buvo į ką.
l
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Automobilių sauga

Automobilinė

Prancūzų gamintojas „Parrot S.A.“ – pasaulinis lyderis,
gaminantis tik aukščiausios kokybės elektroninius
įrenginius, pagrįstus „Bluetooth®“ technologija.
„Bluetooth®“ technologija suteikia galimybę perduoti
balsą ir duomenis nedidelio atstumo radijo ryšiu. Šios
technologijos dėka galima sujungti daug elektroninių
įrenginių nenaudojant papildomų laidų.

Gamintojai pristato gausybę elektroninių
įrenginių: įvairių modelių „laisvųjų rankų“ įrangą
automobiliams, elektroninių nuotraukų peržiūros
aparatus, belaides garso sistemas ir kt.
„Parrot“ „laisvųjų rankų“ įranga yra optimalus
variantas kiekvienam vartotojui. Ji gali būti naudojama su visais „Bluetooth“ technologiją turinčiais
mobiliaisiais telefonais: „Blackberry“, HP, „i-mate“,
LG,„Motorolla“, Nec,„Nokia“,„Qtek“,„Palm“,„Panasonic“, „Philips“, „Sagem“, „Samsung“, „Sendo“, „Sharp“,
„Siemens“, „Sony Ericsson“, SPV, „Telital“…

greičiau nei per valandą. Ši santūraus dizaino įranga pasižymi dideliu patikimumu. Ji įrengiama automobilio viduje. Pasigirdus skambučiui, automobilio radijas automatiškai išsijungia, kad pokalbis
būtų transliuojamas per garsiakalbius. Pašnekovui
mikrofonas aiškiai atkuria Jūsų balsą.

„Laisvųjų rankų“ įranga CK3100

„Laisvų rankų“ įranga
„CK3000 Evolution“
Tobuliausia technologija – skambinti
automobilyje
„Parrot“ inžinieriai sutelkė savo patirtį į „Blue
tooth®“ technologiją, balso atpažinimą ir garso
apdorojimą, siekdami modernizuoti „CK3000 Evolution“ veikimą, kad būtų galima užtikrinti pokalbių aiškumą ir sklandumą, net ir esant triukšmui,
kuris neišvengiamas važiuojant automobiliu.
Balso atpažinimo funkcija ir naršymo
rankenėlė leidžia skambinti lengvai
Vartotojui įlipus į automobilį ir užvedus variklį, įranga nedelsiant prisijungia prie mobiliojo

telefono. Balso atpažinimo funkcijos dėka vairuotojui pakanka ištarti vardą ir įranga automatiškai
surenka atitinkamą numerį. Taip užtikrinamas
vairuotojo saugumas. Sukant naršymo rankenėlę,
įranga rodo meniu funkcijas, kuriomis naudodamasis vairuotojas gali patikrinti bei valdyti balso
paštą.
Dizainas ir garso kokybė: pasirinkite
įrangą, integruojamą į Jūsų automobilį
Patyręs meistras „CK3000 Evolution“ įrengia

Mobiliojo telefono informacija – LCD
ekrane
Ši įranga parodo Jūsų mobiliojo telefono informaciją LCD ekrane: skambučio numerį, telefonų
knygelę, paskutinį rinktą numerį ir pan. Originaliai
atrodantį ekraną galima įrengti bet kurioje automobilio prietaisų skydelio vietoje. Ekrano stebėjimo kampą galima optimizuoti, kad būtų užtikrintas didesnis komfortas ir geresnis matomumas.
Pasirinkite įrangą, kuri tiesiogiai integ
ruojama į automobilį ir užtikrina puikią gar
so kokybę
Automobilio garsiakalbiai tiksliai atkuria skam
binančiojo balsą. Mikrofonas priima Jūsų balsą,
tuo pat metu filtruodamas aplinkos triukšmą. Pasigirdus skambučiui, automobilio radijo imtuvas
automatiškai išsijungia ir sudaro sąlygas sklandžiam pokalbiui.

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 4



papildomu adapteriu, kuris tinka visoms automobilių rūšims. Norėdami gauti daugiau informacijos apie automobilių modelius, užsukite į svetainę
www.parrot.biz. Dar vienas privalumas – naująjį
„Parrot“ valdymo modulį galima atnaujinti jo neišėmus.

„laisvųjų rankų“ įranga

„Parrot“
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„Parrot“ ausinė vairuotojui

Balso atpažinimo funkcijos dėka užtikrinamas visiškas saugumas skambinant
Įlipus į automobilį ir užvedus variklį, įranga iš
karto prisijungia prie mobiliojo telefono. Balso atpažinimo funkcija užtikrina visišką vairavimo saugumą: vairuotojui pakanka ištarti norimą vardą ir
įranga automatiškai surenka to asmens numerį.

„Bluetooth®“ ausinė: jokių rūpesčių dėl
išsikraunančios baterijos
„Parrot“ ausinė vairuotojui – belaidė ausinė,
specialiai sukurta vairuotojams, kuriems patinka
ausinių įranga. Dabar jie galės išvengti sunkumų,
kurių anksčiau jiems iškildavo dėl nepakankamos
baterijos veikimo trukmės, būdingos daugeliui dabartinių modelių.

„Laisvųjų rankų“ įranga
„3200 LS-COLOR“
Pirmoji „laisvųjų rankų“ įrangą su spalvotu LCD ekranu turinti „Bluetooth“ belaidė technologija
Suteikite originalumo savo „laisvųjų rankų“
įrangai, pasirinkę vieną iš gausybės siūlomų aukštos kokybės melodijų ir spalvotų ekrano fonų.
Išsaugokite ir naudokitės telefonų knygele
Telefonų numerius bei kontaktus galite išsaugoti „Parrot 3200 LS-COLOR“ atmintyje. Balso
atpažinimo funkcija leidžia automatiškai surinkti
numerius tiesiog ištariant norimo asmens vardą.
Jei telefonų numeriams priskirtos nuotraukos, jos
bus rodomos ekrane.
Naujasis garso išjungimo laidas tinka
visiems automobiliams
Universalusis garso išjungimo laidas yra su

Visada įkrauta ir parengta naudoti
„Parrot“ ausinės originalumą lemia tai, kad
ausinės laikiklis jungiamas į 12 V cigarų uždegiklį.
Laikiklis naudojamas tiek ausinei įkrauti, tiek laikyti, kai ji nenaudojama. Dėl šios priežasties ilga
eksploatacijos trukme pasižyminti 90 mA baterija
visada yra įkrauta.
„Laisvųjų rankų“ ausinių įranga
Sujungus įrangą su telefonu, turinčiu „Bluetooth®“ belaidės sąsajos technologiją, laikiklis reaguoja į skambutį ir įspėja vairuotoją garsiniu signalu. Atsakykite į skambutį, nestipriai paspausdami
ausinės mygtuką: skambutis priimtas, kalbėkite!
Ergonomiška ir efektyvu
„Parrot“ ausinė specialiai sukurta naudoti au
tomobilyje ir yra kur kas pranašesnė už įprastas
ausines bei mikrofoną su laidais, kurie gali kliudyti
vairuoti. Ausinė sveria tik apie 14 gramų, patogi
naudoti. Kai baterija visiškai įkrauta, ja naudojantis
galima kalbėti 5 valandas.

„Bluetooth®“ nuotraukų rėmelis
Į tokį rėmelį paprasta perkelti ir žiūrėti nuotraukas, nufotografuotas mobiliuoju telefonu.

Į „Parrot“ skaitmeninių nuotraukų rėmelį galima įkelti, išsaugoti ir rodyti geriausias Jūsų
telefone ar kompiuteryje esančias nuotraukas. Visa
tai galima daryti be laido.
Aukštos kokybės ekranas
„Parrot“ skaitmeninių nuotraukų rėmelis
turi didelės raiškos 320 x 234 vaizdo taškų ir 262
144 spalvų LCD ekraną. TFT technologija garantuoja Jums kokybišką vaizdą: spalvas, ryškumą.
Galima išsaugoti daugiau nei 100 nuo
traukų
Į rėmelio atmintį galima įkelti ir išsaugoti daugiau nei 100 nuotraukų ir žiūrėti jas norimu būdu.
Turėdami nuotraukas tokiame rėmelyje, galėsite
ištrinti senas nuotraukas ir lengvai jas pakeisti
naujomis, kaitalioti, kaip tik širdis geidžia.
Rėmelis pats prisitaiko prie nuotraukų
„Parrot“ skaitmeninių nuotraukų rėmelį
galima pastatyti ar pakabinti horizontalioje ir vertikalioje padėtyse. Apverskite rėmelį – ir jame rodomos nuotraukos dydis bei padėtis automatiškai
pasikeis, nuotrauka pati pasisuks taip, kaip reikia.
Dieną rėmelis šviečia, naktį – išsijungia
LCD ekranas skleidžia šviesą. Tai gali būti nepageidautina, jei rėmeliai statomi ant naktinio
staliuko šalia lovos ar kabinami ant sienos miegamajame. „Parrot“ nuotraukų rėmelyje yra jutiklis,
kuris automatiškai išjungia rėmelio skleidžiamą
šviesą sumažėjus apšvietimo intensyvumui.
Rėmelio dizainas – kiekvieno skoniui
„Parrot“ siūlo pasirinkti kuo įvairiausius rėmelius
– jie gali būti padengti kokybiškomis ir originaliomis
medžiagomis. Gal Jums patiktų žiūrėti nuotraukas,
įrėmintas baltu metalu dengtu ąžuolu, oda ar kailiu?
Šių rėmelių galima rasti įvairiausių spalvų, tad pritaikyti juos prie interjero tikrai bus lengva.
l

Oficiali atstovė Baltijos šalims
UAB „BALTIC CAR EQUIPMENT“
Smulkesnė informacija tel. 8 37 3337; 8 37 3338;
faks. 8 37 454420
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Perimetro
apsaugos sistemos:
uždaviniai ir pasirinkimo problema
Perimetro apsaugos sistemos pagrindinis uždavinys – aptikti ir sulaikyti
įsibrovėlį, iki jis bus nebepavojingas. Ne
mažiau svarbu ir sulaikyti pažeidėją
nuo nusikalstamų veiksmų.

Objekto siena (riba) yra geriausia vieta įsilau
žėliui aptikti, nes tokiu atveju apsaugos darbuotojai turi daugiausia laiko užkirsti kelią įsilaužimui.
Ideali perimetro apsaugos sistema – tai sfera, kuri
apima saugomą objektą. Ši sfera turi atitikti tam
tikrus kriterijus, t. y. ji turi turėti:
Autorius Kozlovskis
Vitalijus
UAB BSS prekyba
Firma
vadybininkas

• galimybę aptikti įsibrovėlį kuo anksčiau

– iki jam įsiveržiant į objektą;
• minimalų laiko intervalą nuo įsibrovimo
iki signalizacijos suveikimo;
• maksimalų laiką įsibrovėliui įveikti
kiekvieną barjerą;
• sistemos parametrus, nepriklausomus nuo
metų laikų ir temperatūros;
• atsparumą išorės veiksniams – perkūnijai,
dažnių trikdžiams ir t. t.
Sulaikyti įsibrovėlį galima įdiegus tokią sis
temą, kurią jis laikytų neįveikiama. Tai sistema,
kurią sudaro ne tik neįveikiamos kliūtys, bet ir
techninė įranga, kuri iš karto aptinka įsibrovėlį.
Sulaikyti įsibrovėlių neįmanoma jų neaptikus.
Aptikimo galimybę galima įvertinti pagal aptikimo
tikimybę, melagingų suveikimų dažnį ir barjerų

įveikimo galimybę. Šios savybės turi labai didelę
reikšmę projektuojant ir eksploatuojant bet kokią
perimetro apsaugos sistemą.

Aptikimo tikimybė
Idealiam jutikliui aptikimo galimybė РD lygi 1
– šimtui perimetro susikirtimo linijų turi būti šimtas aliarmo signalų. Praktiškai tokių jutiklių nėra,
todėl РD visada mažesnis nei 1. Aptikimo galimybė priklauso nuo šių veiksnių:

• aptikimo objekto pobūdžio (einantis,
bėgantis arba ropojantis įsibrovėlis);
• jutiklio veikimo principo;
• jutiklio įrengimo sąlygų ir jo
konfigūravimo;
• oro sąlygų;
• techninės įrangos būklės.

Šie veiksniai gali keistis, todėl РD reikšmė konkrečiam jutikliui nėra pastovus dydis ir priklauso
nuo jo veikimo sąlygų. Jeigu įsibrovimo tikimybė
nedidelė, jutiklis gali turėti vienokią РD reikšmę,
pavyzdžiui, 0,99, bet jei tikimybė didėja – visai
kitokią.

2006/GRUODIS
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Praktiškai įsibrovėlis aptinkamas dviem etapais: 1) įsibrovėlis aptinkamas technine įranga;
2) įsibrovėlį aptinka apsaugos sistemos dispečeris. Todėl aptikimo galimybė skirstoma į pirminę
РD (jutiklio) ir sisteminę PS. Sisteminė aptikimo galimybė PS priklauso nuo laiko, panaudoto
grėsmingai situacijai įvertinti. Jeigu laikas, kuris
praeina nuo jutiklio suveikimo iki aliarmo paskelbimo, nedidelis, sisteminė tikimybė PS artėja prie
jutiklio suveikimo tikimybės РD. Ir atvirkščiai – jei
grėsmingos situacijos analizavimo laikas ilgėja,
sisteminė aptikimo tikimybė PS mažėja iki nulio.
Šie faktoriai ir lemia didelius reikalavimus vaizdo
stebėjimo sistemoms, montuojamoms objekto
apsaugos perimetre. Aptikimo galimybė didėja, jei
trumpinamas jutiklio suveikimo laikas, bet dėl to
didėja klaidingo aliarmo tikimybė РА.

Klaidingų suveikimų dažnis
Klaidingų suveikimų dažnis – klaidingų aliarmų skaičius per atitinkamą laiko tarpą. Idealiai
apsaugos sistemai šis parametras turi būti lygus
nuliui. Kuo labiau mes norime padidinti sistemos
veiksmingumą, tuo didesnis tampa klaidingų
aliarmų skaičius. Būtent dėl to perimetro apsaugos sistemoje reikalinga vaizdo stebėjimo įranga.
Ji turi padėti greitai įvertinti situaciją – toli gražu
ne visus aliarmus sukelia įsibrovėlis. Praktiškai apsaugos sistemos projektuotojas turi palaikyti reikiamą aptikimo tikimybės dydį, priklausantį nuo
tam tikro klaidingų aliarmų skaičiaus (Neimono
– Pirsono kriterijus). Kriterijaus pavyzdys gali būti
toks: sistema turi galimybę РD =0,95 aptikti žmogų, kurio svoris – 40 kg, jis kerta aptikimo zoną
pėsčias, šliauždamas, šuoliais, bėgte, jo greitis ~
0,1–5 m/s, klaidingų aliarmų per parą – ne daugiau kaip 2.

Sistemos įveikimo tikimybė
Pro idealų jutiklį neįmanoma praeiti nepastebėtam. To negalima pasakyti apie realius įrenginius. Įvairūs jutiklių modeliai turi skirtingą įveikimo tikimybę. Egzistuoja du pagrindiniai sistemos
įveikimo būdai – jos apėjimas ir apgaulė. Kadangi
visi jutikliai turi ribotą suveikimo zoną, kiekvieną jų
galima įveikti apėjus tą zoną. Ši problema sprendžiama modernizuojant įvairius inžinerinius barjerus. Be to, žinant jutiklio veikimo fizinius principus,
galima suprojektuoti jo suveikimo zonos praėjimo
metodus, pavyzdžiui, sumažinti matomą įsibrovėlio kontrastą arba jo judėjimo greitį. Sistemos
įveikimo tikimybę skaičiais galima išreikšti taip:
РМ=1 - РD.

Jutiklių klasifikacija
Žinoma keletas perimetro jutiklių klasifikavimo būdų. Mes juos suskirstysime į šiuos tipus:

• pasyvius ir aktyvius;
• matomus ir paslėptus;
• tūrinius ir linijinius;
• stacionarius ir greitai montuojamus
(laikinus).

Pasyvūs ir aktyvūs jutikliai
Praktiniu požiūriu labiausiai reikia skirti pasyvius ir aktyvius jutiklius. Pasyvūs jutikliai aptinka
tam tikrą energijos rūšį, kurią skleidžia įsibrovėlis,
arba fiksuoja jo sukeltą fizinio lauko kitimą. Pasyvių jutiklių privalumas yra tas, kad juos labai sunku
aptikti – nėra jokių energijos šaltinių, kuriuos lengvai gali pastebėti įsibrovėlis. Bet yra ir trūkumų
– jie reaguoja į oro sąlygas ir kitus faktorius, be to,
sukelia daugokai klaidingų aliarmų. Aktyvius jutiklius sudaro elektromagnetinių bangų siųstuvas ir
imtuvas, kurie fiksuoja priimtos energijos pokyčius,
sukeltus įsibrovėlio savo buvimu arba judėjimu.
Įšorinių energijos šaltinių panaudojimas smarkiai
sumažina klaidingų aliarmų skaičių.

Matomi ir paslėpti jutikliai
Kai jutiklis montuojamas matomoje vietoje
– ant tvoros arba ant kitos konstrukcijos – jis gali
būti lengvai aptiktas įsibrovėlio. Tokiu atveju galima
lengvai apskaičiuoti jo veikimo principą ir įveikimo
galimybes. Kita vertus, atvirai sumontuotos apsau-

gos sistemos gali sulaikyti galimus įsibrovėlius nuo
nusikalstamų veiksmų. Paslėptų (pvz., po žeme)
jutiklių neįmanoma aptikti vizualiai, todėl tam tikromis aplinkybėmis jie veiksmingesni. Be to, tokio
tipo jutikliai negadina saugomos teritorijos estetinio
vaizdo. Tokių jutiklių trūkumas yra didesnės išlaidos
jų montavimui ir techninei priežiūrai.

Tūrio ir linijiniai jutikliai
Tūrio jutikliai aptinka įsibrovimą į tam tikrą
tūrį, kuris negali būti pamatytas ir tiksliai įvertintas
įsibrovėlio. Linijiniai jutikliai aptinka įsibrovimą pagal tam tikrą liniją. Pavyzdžiui, jie gali būti sumontuoti ant tvoros ir fiksuoti jos vibraciją. Įvertinti
tokio jutiklio suveikimo zoną nėra sunku.

Stacionarūs ir greitai montuojami
(laikini) jutikliai
Pagal montavimo būdą jutikliai yra skirstomi
į du tipus – stacionarius (skirti dirbti keletą metų)
ir greitai montuojamus (laikinus), skirtus laikinai
blokuoti tam tikrą apsaugos zoną. Savo ruožtu stacionarius perimetro apsaugos įrenginius galima
suskirstyti į tris dideles grupes. Požeminiai jutikliai
montuojami pagal tam tikrą liniją po žeme. Jutikliai, susieti su tvora, montuojami ant tvoros arba jie
patys yra tos tvoros dalis. Individualiai montuojami
jutikliai nepriskiriami nė vienai iš minėtų kategorijų
ir montuojami ant laikiklių. Pagrindinės techninės
greitai montuojamų perimetro apsaugos įrenginių
savybės yra panašios į stacionarių, bet skiriasi svoriu ir gabaritais, taip pat naudojimo taktika. l
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Su Leonardo
da Vinčio užmoju
„Dallmeier DMS 240“: ateities technologija šiandien
Didelio įrangos konstrukcijos saugumo pagrindas – naujausi technologijų pasiekimai bei
daugelio metų patirtis. Kaip priešingybė santykinai žemiems IT pramonės reikalavimams buvo
specialiai sukurti nauji komponentai, atitinkantys
labai aukštus saugumo priemonių pramonės reikalavimus, kadangi čia būtinas patikrintas stabilumas bei patikimumas ir įrangos prieinamumo
garantijos daugeliui metų.

Kurdami DMS 240 modelį, „Dallmeier“ kompanijos CCTV specialistai sėmėsi įkvėpimo iš galimybių ribas peržengiančių Leonardo da Vinčio
išradimų, pralenkusių savo laiką. Naujasis gaminys
– lyg pagarbos pasaulinio garso genijui išraiškos
ženklas. Aukštos kokybės produkto komponentai
pagaminti pagal paskutinį technikos žodį, jų savybės gerokai viršija įprastus rinkos standartus. Tai
– naujas didelis žingsnis į priekį kuriant apsaugos
sistemas.
Vartotojas gali naudotis daugeliu naujų funkcijų, kurios, be jau patikrinto standartinio„rinkinio“
(VdS suderinamumo, įėjimų 24 kameroms, 36
mėnesių garantijos, „Linux“ operacinės sistemos ir
t. t.), garantuoja unikalią operacinę apsaugą ir yra
optimaliai palankios vartotojui.

Realaus laiko įrašymo įrenginys
DMS 240 yra realaus laiko įrašymo įrenginys,
naudojantis naujausią H.264 kompresijos standartą ir galintis įrašyti visus 24 garso kanalus, pasirinkus bet kokį kadrų įrašymo greitį. Skirtingi bitų ir
kadrų įrašymo greičiai gali būti parenkami vienu
metu tiek įrašymui, tiek perdavimui, atsižvelgiant į
kokybės reikalavimus.

Pagrindinės DMS 240 savybės:
• iki 24 vaizdo/garso įėjimų;
• 3 išėjimai į monitorius (1 x VGA, 2 x CVBS);
• realaus laiko nepriklausomi segmentiniai
režimai (split) visuose 3 monitorių išėjimuose;
• H.264 vaizdo kompresija/ G.722 garso
kompresija;
• įvairios rezoliucijos: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF;
• realaus laiko įrašas visiems kanalams;
• puikios kokybės įrašas (iki 2 Mbit/ kamerai);
• „Linux“ operacinė sistema. instaliuota flash
tipo atmintinėje;
• dvigubas srautas: skirtingos bitų spartos
įrašui ir perdavimui;
• tinklinių „Dallmeier“ kamerų įrašymas;
• prisijungimas per tinklą PView/ PRemote/
Naršyklė (IE);
• PRemote: realaus laiko perdavimas visiems
kanalams (10 kbit – 2 Mbit);
• PViewMobile: GSM/GPRS/UMTS;

• kamerų privatumo zonų nustatymas;
• 2 ištraukiami vidiniai diskai;
• VdS sertifikatas.

Kaip ir daugelyje kitų sektorių, reikalavimai
vaizdų kompresijos standartizuotoms procedūroms
buvo smarkiai sugriežtinti. Tai taikoma ir vaizdo
kokybei, ir pačios kompresijos procedūros lankstumui.
H.264 vaizdo kompresija
H.264 yra naujas standartas vaizdo kompresijai, kuris iš esmės gali būti lyginamas su MPEG.
Jis atitinka aukštus reikalavimus. H.264 kompresija
leidžia gerokai sumažinti bitų spartą esant tai pačiai ir geresnei vaizdo kokybei. Palyginti su MPEG4, sparta sumažinama iki 37 proc., o su MPEG-2
– net iki 64 proc.
H.264 užtikrina geresnį TV rezoliucijos signalo
/ triukšmo santykį negu JPEG2000, esant tai pačiai
bitų spartai, netgi tada, kai galima opcinė prieiga prie atskirų paveikslėlių. Todėl H.264 gali būti
efektyviai naudojama stebėjimo programose, kai
kiekvienas atskiras vaizdas turi būti įrašytas.

Skaitmeninis signalo apdorojimas
DSP technologija leido sukurti DMS 240 saugaus investavimo platformą. Ji paruošta prisitaikyti
prie būsimų kodavimo naujovių ir gali būti naudojama bet kokiems kitiems ateities projektams. Tai
užtikrina nuolatinį įrašymo įrenginio atnaujinimą ir
jo išlikimą priešakinėse technologijų pozicijose. l
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Vaizdo stebėjimo

sistemų perspektyvos
Viena labiausiai galutiniam vartotojui
pastebimų apsaugos sistemų rūšių yra
vaizdo stebėjimo sistema. Šiandien be
šios sistemos neįsivaizduojamas nė vienas
verslo objektas. Vis labiau įprasta diegti
šias sistemas ir privačiuose gyvenamuosiuose objektuose. Šiuo metu vaizdo
stebėjimo sistema yra labiausiai evoliucionuojanti ir tobulėjanti apsaugos
sistemų rūšis.

Dainius Kaminskas
UAB „Armabelus“
technikos direktorius

Dar prieš penketą metų didžiulė ir brangiai
kainuojanti naujovė buvo vaizdo archyvavimas į
skaitmenines laikmenas. Dabar šis informacijos
saugojimo bei apdorojimo būdas nebestebina
nieko. Rinkoje išaugo toių sistemų pasiūla, o
kaina priimtina net ir nedidelių privačių objektų
savininkams. Galutiniams vartotojams belieka
išsirinkti patikimus ir profesionalius sistemų die
gėjus, kurie sugebėtų profesionaliai paaiškinti
kiekvieno iš galimų variantų privalumus bei trūkumus, o tada tik išrinktų šiam konkrečiam atvejui tinkantį optimalų kainos ir kokybės požiūriu
sprendimą.
Šiandien įprasta visiems vaizdo stebėjimo
sistema yra sudaryta iš vaizdo kameros, perduodančios analoginį nemoduliuotą vaizdo signalą,
koksialinės, vytos poros arba optinės tiesioginės
ryšio linijos bei vaizdo signalo archyvavimo /
komutavimo įrenginio. Būtina pabrėžti, kad kol
kas tokiu būdu perduodamas vaizdo signalas,
neatlikus tarpinių vaizdo signalo kompresijų, o
tik pakeičiant jo perdavimo būdą, yra laikomas
patikimiausiu kokybės požiūriu. Tačiau, pasauly-

je vykstant visuotinės globalizacijos procesams,
susiduriame su pagrindine problema – kaip užtikrinti tiesiogines ryšio linijas? Šiai problemai
spręsti yra skirti vaizdo signalo keitikliai, kurie
kompresuoja / dekompresuoja vaizdą naudodami skaitmenines technologijas ir padaro jį tinkamą perduoti duomenų perdavimo tinklais (naudojant TCP / IP protokolą). Deja, bent jau šiandien
tai nėra geriausia išeitis, nes toks signalo konvertavimas naudojant skaitmenines kompresijas
pakenkia vaizdo signalo kokybei. Būtent dėl šios
priežasties toks vaizdo signalo perdavimo būdas
kol kas nepaplito saugos srityje ir daugiausiai yra
naudojamas tik pramoginėms priemonėms.
Nepaisant nieko, vis dėlto geresnes pers
pektyvas turi IP vaizdo stebėjimo sistemos. Šiandien geriausieji šios srities įrangos gamintojai turi
sukūrę sprendimus, leidžiančius sujungti mums
įprastas analoginio signalo perdavimo pagrindu
pagrįstas sistemas su IP vaizdo sistemomis. Tokiu
būdu vienas vaizdo archyvavimo / komutavimo
įrenginys leidžia sujungti tiek lokaliame objekte
esančias, tiek išsibarsčiusias vaizdo kameras ne-
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taikant daugelio įrenginių sujungimo per duomenų perdavimo tinklus principo – pakanka tik
nutolusiame taške sumontuotos vaizdo kameros
su vidiniu arba išoriniu IP kodavimo įrenginiu.
Šis sprendimas yra perspektyvus, nes jis leidžia:
atsisakyti tiesioginių ryšio kanalų, sujungti skirtingose vietose stebimus objektus į vientisą tinklą ir atsisakyti „prisirišimo“ prie vieno kurio nors
įrangos gamintojų. Šiuo atveju signalas koduojamas tik viena kartą, tad ir kokybės prasme turėtų
būti labiau priimtinas. Tai sprendimai šiandienai
ir rytojui.
O kas po to? Galiausiai visos naudojamos
vaizdo kameros bus su vidiniais IP kodavimo
įrenginiais, o signalas bus saugomas ir apdorojamas centriniuose serveriuose. Taip teigti yra
pagrindas, nes:
• jau ir šiandien vis labiau tobulėja ir yra išplėtoti duomenų perdavimo tinklai ne tik stambiuose komerciniuose objektuose, bet ir mažuose
privačiuose gyvenamuosiuose;
• nuolat tobulinamos IP technologijos ir jų
saugumas;
• vis labiau kyla žmogiškųjų resursų kaina ir
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diegti tinklus, skirtus tik vaizdo signalui perduoti,
darosi ekonomiškai nenaudinga;
• IP technologijos leidžia lengviau integruoti
skirtingų gamintojų vaizdo stebėjimo sistemas
į centrinius vaizdo stebėjimo pultus, turinčius
daugiafunkcines vizualizacijos priemones.
Be to, tokios sistemos būtų priimtinesnės ir

vartotojams, nes jau tampa įprasta, kad vartotojas, turintis interneto prieigą, būtent per duomenų kanalą gauna balso perdavimo ir televizijos
paslaugas. Tad kodėl negavus ir objekto vaizdo
stebėjimo paslaugos? Juolab kad tai labai palengvintų ir saugos tarnybų centrinių stebėjimo
pultų darbą.
l

Įgaliotas atstovas Lietuvoje
UAB „Audiopulsas“ - tai profesionalus audio aparatūros ir apsaugos
sistemų montavimas. Mes Jums siūlome naujausią ir saugiausią apsaugos
sistemą, automobilių ženklinimą, garsiaiusių gamintojų kokybiškiausią audio
aparatūrą, populiariausias navigacines sistemas veikiančias ir Lietuvoje,
naujausius multimedijos modelius, tiksliausias parkavimo sistemas,
ir visą tai palankiausiomis kainomis.

Kalvarijų g. 296, Vilnius Tel./faks. +370 5 243 8668
Mob. tel. +370 676 43111 info@audiopulsas.lt www.audiopulsas.lt
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Saugus būstas –
tai taip paprasta
Tau rūpi šeimos narių saugumas? Nori visada žinoti,
ar vaikai sugrįžo namo iš mokyklos? Ar seneliai, tėvai
sėkmingai tvarkosi vieni? Ar namai saugūs išvykus
atostogauti? Kaip apsaugoti vasarnamį?

Aukščiau jau minėjome galimybę SMS žinutėmis valdyti elektros įrenginius namuose. Žiemą
atvažiavus į vasarnamį, būtų malonu rasti prieš
keletą valandų įjungtą elektrinį šildymą.
Šiuo metu sunku rasti kitą tiek daug visiškai
suderintų elementų turinčią apsaugos ir namų
valdymo sistemą, kuri pasižymėtų dar ir diegimo
paprastumu, aukšta kokybe, žema kaina ir daugybe funkcijų. Tai tikrai geras sprendimas būstui. „Infinite“ – unikali nuotoliniu būdu valdoma belaidė
apsaugos sistema, užtikrinanti esminę šiuolaikinėje visuomenėje vertybę – ramų, saugų ir patogų
gyvenimą.
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Visa belaidė namų valdymo sistema
Belaidė pagalbinė
klaviatūra

Vidinis telefonas
Belaidis dūmų
detektorius

Valdymo mygtukai

Belaidė sirena

Belaidis stiklo
dūžio daviklis

Tarpinis
siųstuvas
Belaidis dujų
detektorius

Judesio daviklis

Bendra sistemos apžvalga

Saulius Bepirštis
UAB „Apsauga verslui“
projektų vadovas

Nauja apsaugos rinkos dalyvė – UAB „Apsauga verslui“ neseniai Lietuvoje pristatė šiuolaikišką
būsto saugos ir valdymo sistemą „Infinite“. Projektų vadovo Sauliaus Bepirščio paprašėme atsakyti į
„Rizikos faktoriaus“ korespondento klausimus.
– Rinkoje galima pasirinkti įvairių gamintojų apsaugos signalizacijos sistemų,
skirtų būsto apsaugai. Kuo ypatinga Jūsų
pristatoma sistema „Infinite“?
– Gamintojų ir produktų daug, bet siūlomų
sistemų įvairovė nedidelė, jų atiekamos funkcijos
panašios ar net vienodos. „Infinite“ – labiausiai išbaigta ir geriausiai visos šeimos poreikiams pritaikyta man žinoma būsto apsaugos sistema. Ji kurta
galvojant apie būsto, šeimos narių saugumą ir jų
poreikius. Patalpų apsauga yra tik viena iš šios sistemos funkcijų. „Infinite“ ypatinga dar mažiausiai
dviem aspektais: dėmesiu šeimos narių saugumui
ir dvipusio ryšio tarp vartotojo ir sistemos užtikrinimu naudojant šiuolaikines ryšio priemones.
– Tada pabandykime aptarti kiekvieną
iš šių aspektų atskirai. Kokias „Infinite“ apsaugos funkcijas Jūs išskirtumėte?

– Pradėkime nuo to, kad sistema yra belaidė.
Tokia sistema gali būti sumontuota per keletą valandų. Įsivaizduokite, kad pamiršote įrengti signalizaciją, o dabar gaila gadinti sienas ir lubas arba
surentėte rąstinį namą ir nenorite jame matyti jokių kabelių. Išeitis yra: su „Infinity“ – jokių laidų!
Ar įsivaizduojate, kaip sunku vyresnio amžiaus
žmonėms ir vaikams surinkti signalizacijos įjungimo ir išjungimo kodą. Ar visada jiems tai pavyksta?
Turbūt ne kartą, sugrįžę namo, radote vėl neįjungtą
signalizaciją. Jūs nenorite mokėti už signalizaciją,
kuri nenaudojama? „Infinity“ naudotis taip paprasta, kaip ir automobilio signalizacija: tiesiog spaudžiate mygtuką ant nešiojamojo pultelio – ir namo
signalizacija įjungta. Galite net paprašyti namą du
kartus mirktelėti Jums šviesomis „atsisveikinant“.
„Infinite“, savaime aišku, turi visas tradicines gerai apsaugos sistemai būtinas funkcijas, tokias kaip
ryšio su saugos kompanijų pultu palaikymas, jai būdingas didelis jutiklių pasirinkimas, patikimumas.
– Jūs minėjote šeimos narių ir būsto
saugos funkcijas. Kaip jos realizuotos?
– Sistemoje yra nešiojamieji belaidžiai pagalbos mygtukai. Jūs galite patys nuspręsti, kaip
sistema turi pranešti apie tokio mygtuko paspaudimą. Jei mygtuką davėte savo sergančiai mamai,
greičiausiai norėsite gauti SMS pranešimą tiesiai į
savo mobilųjį telefoną. Jei toks mygtukas skirtas
pranešimams apie užpuolimą, tada, aišku, signalą
norėsite pasiųsti tiesiai į saugos kompanijos pultą.
Įvairūs jutikliai saugos Jūsų būstą ne tik nuo
įsilaužimo ir gaisro. Jūs galite gauti SMS pranešimą,
jeigu Jūsų butą užpylė vandeniu, jeigu temperatūra
Jūsų namuose nukrito žemiau 5°C ir gali užšalti ra-

diatoriai, jeigu aptiktas dujų nuotėkis ar padidėjusi
anglies monoksido (smalkių) koncentracija ir kt.
„Infinite“ turi puikias būsto automatizavimo
funkcijas: Jūs galite valdyti namų elektros prietaisus
tiesiog iš sistemos pulto, nešiojamojo nuotolinio
pultelio arba iš savo mobiliojo telefono SMS žinutėmis. Taip galite atidaryti ir kiemo vartus ar garažo
duris, įjungti lauko apšvietimą ar prieš grįždami
namo SMS žinute įjungti suomišką pirtį. Jūsų nesant, „Infinite“ gali kambariuose perjunginėti šviesas, sudarydama įspūdį, kad šeimininkai namuose.
– Kaip panaudojamos šiuolaikinės ryšio priemonės?
– Prie „Infinite“ galima saugiai prisijungti laidiniu ir mobiliuoju telefonu. Šiais metais bus įdiegta
ryšio internetu galimybė. Svarbiausia, kad vartotojas
ne tik gauna informaciją apie sistemos būklę, bet gali
ją valdyti per atstumą. Pranešimai klientui gali būti
siunčiami iš anksto įrašytais garsiniais pranešimais,
skaitmeniniu pavidalu, SMS pranešimais, ateityje – ir
elektroniniu laišku. Pateiksiu keletą situacijų, iliustruojančių dvipusio ryšio su sistema galimybes.
Vaikai grįžo namo iš mokyklos. Sistema siunčia SMS žinutę į Jūsų mobilųjį telefoną. Galite
skambinti tiesiai į „Infinite“ (joje yra įmontuotas
garsiakalbis ir mikrofonas) ir pasikalbėti su vaikais.
Galite išmokyti savo mažamečius vaikus skambinti
Jums tiesiai iš centralės. Tam pakaks paspausti tik
vieną mygtuką.
Kitas pavyzdys: suveikė Jūsų vasarnamio apsaugos signalizacija. Sistema atsiųs SMS žinutę į
mobilųjį telefoną. Paskambinę į centralę, galite išgirsti garsus patalpose, išjungti sireną ir pabandyti
vėl įjungti signalizaciją.

Šių metų IFSEC parodoje sėkmingai pristatyti
„Infinite“ serijos produktai. Jų gamintoja – kompanija „Electronics Line“ – Lietuvos rinkoje žinoma
jau bemaž dešimtį metų kaip kokybiškos ir patikimos saugumo sistemų įrangos gamintoja ir tiekėja. Daugiau nei dvidešimties metų patirtis saugos
sistemų gamybos srityje labai pravertė gaminant
naująjį produktą. Sukūrusi naujos kartos bevielę
apsaugos sistemą „Infinite“, kompanija „Electronics Line 3000 Ltd.“ (EL3K) tapo viena pasaulinių lyderių šioje srityje. Jos produkcija jau parduodama
65 pasaulio šalyse.
Bevielės technologijos jau seniai taikomos
saugos sistemoms. Tačiau tik pastaruoju metu
technologijos leidžia kurti tikrai patikimus, daugiafunkcinius ir nebrangius produktus. Dadartinių
technologijų dėka masiniai gamybai skirti bevielėse apsaugos sistemose naudojami radijo bangų
siųstuvai kartu su maitinimo elementais lengvai
telpa į degtukų dėžutę. Įvairių jutiklių gamybai galima naudoti ekonomiškus ir galingus mikroprocesorius, skaitmeniniu būdu apdorojančius gaunamus analoginius signalus ir ypač padidinančius
sistemų patikimumą. Pavyko pasiekti ypač mažą
vartojamąją galią veikiant budėjimo režimu (iki
10 mkA), todėl maitinimo elementus tenka keisti
rečiau nei kartą per metus.
„Infinite“ – praktiškai revoliucinis sprendimas
bevielių būsto ir nedidelio ar net vidutinio biuro
saugos ir elektroninio valdymo sistemų rinkoje.
Sistemos pagrindas – koduotų pranešimų sistema
(„SecuriCode“). Kodavimas vyksta ne tik centriniame įrenginyje, bet ir kiekviename siųstuve. Galingi
siųstuvai užtikrina patikimą ryšį tarp sistemos elementų. Sistema įkūnija visą šiuolaikinio ryšio technologijų įvairovę – GSM/SMS, RS-232, USB, PSTN,
TCP/IP. Prie sistemos galima saugiai prisijungti
visais įmanomais ryšio kanalais, todėl vartotojui

Belaidis potvynio
detektorius
Judesio daviklis

Belaidis
pavojaus
mygtukas

Nuotolinis
valdiklis

Magnetinis
kontaktas ir
universalus
siųstuvas

Krypties detektorius

Signalizacijos
įjungimo/išjungimo
pultelis

nereikia spręsti komunikacinių problemų – visada
ir iš bet kurios vietos, kur yra šiuolaikiniai komunikaciniai tinklai, galima gauti informaciją apie sistemos būklę ir ją valdyti. Dvipusis sistemos ryšys
– dar vienas sistemos privalumas. Tam nereikia
gausybės išorinių modulių ar papildomų įrenginių.
Informacija gali būti teikiama balsu, skaitmeniniu
pavidalu, tekstiniais pranešimais – priklauso nuo
konkretaus uždavinio. Iš namų sistemos visada vienokiu ar kitokiu ryšio būdu galima surasti reikiamą
žmogų, nesvarbu, kur jis bebūtų ir kokią šiuolaikinę
ryšio priemonę turėtų. Lygiai taip pat sėkmingai
galima iš bet kur saugiai prisijungti prie įrengtos
„Infinite“ sistemos ir išanalizuoti namų ar biuro apsaugos, vaizdo bei pastato valdymo sistemų būklę
ir prireikus ją pakeisti.
„Infinite“ yra kurta galvojant tiek apie vartotojus, tiek apie sistemą diegiančius ir aptarnaujančius specialistus. Sistemą instaliuoti ypač paprasta, nes visi komponentai yra bevieliai (išskyrus
jėgos grandines). Prietaisai lengvai montuojami ir
programuojami. Programuoti galima nuotoliniu
būdu. Labai trumpas sistemos diegimo laikas.
Praktiškai dar viena unikali „Infinite“
sistemos savybė – periferinių bevielių įrenginių gausa:

1) kelių tipų judesio jutikliai (taip pat ir nereaguojantys į naminius gyvūnus, sveriančius iki 25
arba 45 kg), iki 14x14 m (tūrinio tipo) arba iki 9 m
(užuolaidos tipo);
2) stiklo dūžio jutikliai (iki 6x6 m);
3) magnetiniai kontaktai;
4) sirenos (118 dB);
5) pavojaus mygtukai;
6) keturių klavišų valdymo mygtukai;
7) distancinio valdymo pultai;
8) ryšio kartotuvai (padidina elementų
veikimo nuotolį iki 50 m);
9) klaviatūros;
10) garso ryšys;
11) nuotoliniai skaitytuvai;
12) dūmų jutikliai (EN54-7 sertifikavimas);
13) drėgmės ir vandens jutikliai;
14) žemos temperatūros jutikliai (+5ºC);
15) smalkių (CO) ir buitinių dujų (metanas,
propanas, butanas) jutikliai;
16) vaizdo kameros.
l
UAB „Apsauga verslui“
Pramonės pr. 15A, Kaunas
Tel. /faks. 8 37 352550
info@s2b.lt
www.s2b.lt
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Profesionalūs sprendimai vaizdo stebėjimo sistemoms

NOVUS

NOVUS ® saugos ir vaizdo sistemos, skirtos
prekybos ir aptarnavimo objektams
NOVUS Security vaizdo stebėjimo sistemos garantuoja objektų ir žmonių saugumą. NOVUS įrenginiai yra suderinami su
kitomis apsaugos sistemomis (įeigos kontrolės sistemos, apsaugos ir gaisro signalizacijos, aptikimo sistemos ir t.t.), kas ypač
svarbu projektuojant apsaugos sistemas dideliuose prekybos ir aptarnavimo objektuose. Patobulinta tinklo programinė
įranga leidžia sukurti kelis stebėjimo punktus su skirtingais kamerų ir nustatymų priėjimo lygiais.

– apsaugos ir vaizdo stebėjimo
sistemos, skirtos prekybos ir
aptarnavimo centrams
gaminių suderinamumą su kitomis apsaugos siste
momis (įeigos kontrolės, apsaugos ir gaisro signalizacijos, aptikimo ir kt.).
Tyrinėdami ir kurdami integruotąsias apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemas, skirtas prekybos
ir aptarnavimo centrams, mes esame sukaupę
didelę patirtį, todėl visada galėsime padėti Jums,
jeigu pasirinksite mūsų diegiamus produktus.
Sumontavus NOVUS apsaugos ir vaizdo sistemas, išsprendžiama daug problemų. Tai lemia
daugybė šios sistemos atliekamų funkcijų:

>>
>>
>>
>>

>>

Kameros speed dome – galimybė nustatyti stebėjimo kelią, automatinį patruliavimą, užprogramuoti valdymo
ir veikimo parametrus, užmaskuoti zonas.

Valdymo klaviatūros – nuotolinis vaizdo įrašymo įrenginių ir speed dome kamerų valdymas, su galimybe nustatyti sistemos
valdymo parametrus 9 nepriklausomiems operatoriams.

>>

Kameros motor-zoom – spalvotos vazido kameros su 22 kartų optiniu priartinimu, į komplektą įeina kameros
šildymas ir išorinis tvirtinimas.

Standartinės kameros – stacionarios diena/naktis kameros su mechaniniu IR filtru ir prailgintos ekspozicijos funkcija,
skirta silpno apšvietimo sąlygomis.

>>

Vaizdo įrašymo įrenginiai – skirti integravimui į sudėtingas ir paskirstytas apsaugos sistemas,
su savitestavimo galimybe.

Kupolinės kameros – skirtos įrengti padidinto pavojaus vietose, kur yra didelė žmogaus nepageidautinos fizinės jėgos
panaudojimo galimybė.

>>

Monitoriai – galimybė pajungti pagrindinį ir dar 4 papildomus monitorius. Galimybė individualiai nustatyti
vaizdą atskiruose kamerose.

Nuotolinis stebėjimas per tinklą – vaizdo įrašymo įrenginių valdymas bei informacijos perdavimas į centrinį
stebėjimo pultą per tinklą, esant kritinei situacijai.

WWW.SAREME.LT

Prekybos ir aptarnavimo centrai (didcentriai,
kavinės, restoranai, kirpyklos, kino teatrai, sporto
klubai) yra atviri ir visiems prieinami objektai. Norint sukurti efektyvią apsaugos ir vaizdo stebėjimo
sistemą, reikia žinių ir profesionalumo. Būtina įvertinti didelį prekybos plotą, sandėlius, automobilių
statymo vietas ir t. t. Vaizdo stebėjimo elementai
neturi išsiskirti ir būti lengvai matomi, antraip pirkėjas jausis nejaukiai ir nepatogiai. Todėl apsaugos
sistemos projektavimą verta patikėti patyrusiems
specialistams, kuriais galima pasikliauti.
Bendravimas su užsakovais nesibaigia apsaugos sistemos projektavimu ir montavimu objekte.
Prieš pradedant eksploatuoti objektą, darbuotojai,
atsakingi už sistemos aptarnavimą ir derinimą, turi
sudalyvauti NOVUS sistemų mokymuose. Mūsų
kruopščiai atlikti nauji tyrimai ir gamybos kontrolė
leidžia surasti optimalius sprendimus, atsižvelgiant į saugomo objekto specifiką ir sąlygas. Mes
visada pasiruošę padėti mūsų partneriams įdiegti reikiamus pakeitimus ir pritaikyti sistemą prie
naujų reikalavimų, kurių nebuvo galima numatyti
projektavimo ir montavimo metu.
„NOVUS Security“ yra vienas iš vaizdo sistemų
gamybos lyderių Europoje. Nuolatinis technologijų
tobulinimas kuriant produkciją garantuoja NOVUS

• automobilių, esančių stovėjimo aikštelėje,

identifikacija (numeriai, markė, spalva) visą parą;
• valdomų kamerų judėjimo trajektorijos
sukūrimas ypač svarbioms vietoms stebėti,
tam tikrų objektų ir veidų identifikacija;
• personalo, aptarnavimo vietų, sandėlių ir
kitų vietų stebėjimas;
• suderinamumas su įeigos kontrolės,
apsaugos ir gaisro signalizacijų, aptikimo ir kt.
sistemomis;
• vizualus mokamųjų kasų atliekamų
operacijų stebėjimas, norint išvengti
apgavysčių ir galimų klaidų;
• bankomatų stebėjimas;
• objekto grafinio žemėlapio sudarymas
I-RAS, I-RAS+, IMAP programine įranga;
• automatinis pranešimas apie iškilusią kritinę
			 situaciją budintiems apsaugos punktams;
• rankinis ir automatinis valdymas išoriniais
įrenginiais (apšvietimas, garso signalizacija,
barjerai);
• galimybė sukurti papildomus stebėjimo
punktus;
• nuotolinio stebėjimo realiu laiku galimybė,
įrašyto vaizdo peržiūra ir individualių
parametrų nustatymų sudarymas.

Efektyviai vaizdo stebėjimo sistemai
sukurti mes Jums siūlome NOVUS įrenginius, kurie apibūdinami kaip aukštos technologijos produkcija:
1. NVC-VH200/ NVC-VH300 – nuo vandalizmo apsaugotos kupolinės vaizdo kameros („diena ir naktis“ tipo ir spalvotos) su lubiniu tvirtinimu
ir įvairiažidininiu objektyvu (f= 4-9 mm) bei automatine diafragma.
2. NVC-825/860DN – stacionarios „diena ir
naktis“ tipo vaizdo kameros su reguliuojamu mechaniniu IR filtru ir pailgintos ekspozicijos funkcija,
skirta menko apšvietimo sąlygoms.
Platus dinaminis diapazonas (WDR) leis atpažinti automobilio numerius, kai jo šviesos įjungtos.
IR objektyvai, kurių židinio nuotolis – 3~50 mm,
skirti darbui su IR filtru.
3. NVC-HC370HZL – spalvota vaizdo kamera
su 22 kartų optiniu ir 11 kartų skaitmeniniu priartinimu. Esant blogam apšvietimui, įsijungia pailgintos
ekspozicijos funkcija. Galima plačiai matyti iš maksimaliai artimo atstumo (automobilio numerius,
veidus). Tai yra „motor-zoom“ kameros, kurios turi
įmontuotą šildymo prietaisą, tvirtinamos išoriškai.
4.„Speed dome“ tipo vaizdo kameros CAMA-1
yra labiausiai techniškai ištobulintos tarp analoginių
įrenginių. Jos gali būti visiškai automatizuotos: galimas vaizdo kontrolės eigos nustatymas, automatinis patruliavimas, draudžiamų zonų nustatymas.
Mes siūlome Jums šiuos CAMA-1 kamerų modelius: spalvoto vaizdo, „diena ir naktis“ tipo, 18x,
22x, 26x optinio priartinimo. Galima rinktis vietinį ir
nuotolinį valdymą, priartinti stebimą objektą.
5. NV-KBD60 – sisteminė klaviatūra, skir
ta įrašymo įrenginių ir „speed dome“ kamerų
nuotoliniam valdymui, leidžianti keisti sistemos
valdymo nustatymus 9 skirtingiems operatoriams.
Kameros valdomos protokolu NOVUS ir „Pelco-D“.
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6. NV-DVR5000 serijos įrašymo įrenginiai
skirti integruoti į sudėtingas ir suskirstytąsias
apsaugos sistemas. Juose yra patobulinta savitikros
funkcija, galima nuotolinė priežiūra bei valdymas.
Pagrindinės savybės: vaizdo suspaudimo algoritmas MPEG 4 (4 kokybės lygis), įrašymo greitis
– iki 200 kadrų per sekundę, galimybė prijungti
papildomus standžiuosiuos diskus su bendra
atmintimi iki 9 TB, automatinis sujungimas per
tinklą su budinčiu monitoringo punktu, kai iškyla
didelė kritinės situacijos grėsmė, ir dar daug kitų
privalumų. Programinė įranga leidžia kontroliuoti
visas vaizdo informacijos peržiūros ir perdavimo
funkcijas. Vienu metu galima susijungti su daugybe objektų, esančių skirtingose vietose.
Integruota NOVUS sistema užtikrina sklandų
kasos aparatų, darbuotojų, pirkėjų, prekių krovimo
ir iškrovimo darbų stebėjimą ir leidžia operatoriui
kontroliuoti visus stebimus objektus. Gavusi pavojaus signalą (pavyzdžiui, iškilus gaisro pavojui arba
įvykus nesankcionuotam įsibrovimui į draudžiamas zonas), sistema išsyk atpažįsta ir parodo monitoriaus ekrane visus veiksmus, taip pat praneša
apie tai budinčiam apsaugos punktui.

Priėjimas prie naudojimo ir konfigūracijos
turi patikimą apsaugą, pagrįstą identifikatorių ir
slaptažodžių sistema. Atsižvelgiant į prioritetus ir
apsaugos lygį, vartotojai, prižiūrintys sistemą, gali
turėti skirtingų lygių priėjimą prie apsaugos sistemos funkcijų ir tinklo nustatymų (stebėjimas realiu
laiku, įrašyto vaizdo atkūrimas, kamerų valdymas,
nustatymų koregavimas).
Kompanija NOVUS jau keletą metų tobulina
programinės įrangos I-RAS, I-RAS+, IMAP vaizdo
monitoringo punktus, kurie išsiskiria funkcionalumu, dideliu efektyvumu bei valdymo paprastumu. Jei norite, sistemą galite modifikuoti. NOVUS
programinė įranga skirta neribotam vartotojų
skaičiui.
Pasitikėkite NOVUS kompanija – ji padės Jums
suprojektuoti ir suderinti įrenginius. Jūs galite tikėtis kvalifikuotos pagalbos naudodami sistemas.
NOVUS įrenginiai parduodami per oficialius atstovus daugelyje Europos šalių. Visos kompanijos,
atstovaujančios NOVUS, siūlo klientams vietinėse
rinkose techninę priežiūrą, atitinkančią aukščiausius reikalavimus. Firmos NOVUS atstovė Lietuvoje
– UAB „SAREME“.
l

Security

Su mumis
pasaulis
saugesnis

„GE 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 kontrolėspriemones, taip
pat narkotikų bei sprogstamųjų medžiagų aptikimo įranga.

UAB „GE Security Baltic“
Švitrigailos g. 11E, Vilnius
T. (5) 2151552
F. (5) 2151555
www.gesecurity.lt
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Kameros

pritaikymo apšvietimui

mechanizmas

2006/GRUODIS

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 4

Susilpnėjus įeinančio signalo apšvietimui, sumažėja išeinančio signalo amplitudė, tai kompensuojama keičiant stiprinimo koeficientą
signalo išėjimo grandinėse.

Šviesos ir signalo keitiklis
Objektyvas

Bendro vaizdo signalo
formavimas

Vaizdo stiprintuvas

Reguliuojamas stiprintuvas

Kaupimo laiko reguliatorius
Baltos spalvos lygis

Dainius Matačiūnas
UAB „Grifs AG“
pardavimo vadybininkas

Romuald Semenovič
UAB „Sareme”
pardavimo vadybininkas

Įrenginiai, turintys CCD jutiklius, kurie yra nau
dojami kaip šviesos ir signalo keitikliai vaizdo stebėjimo kamerose, turi būdingą linijinę priklausomybę
tam tikram šviesos diapazonui. Paryškėjus apšvietimui, keitiklis pereina į prisisotinimo režimą – būseną,
kai išėjimo signalas jau nepriklauso nuo šviesos srauto. Standartinės CCD 1/3” matricos tipinis apšvietimo
prisisotinimo lygis yra 0,3 – 0,5 Lux. Dažniausiai pasirenkamas darbinis 0,7 CCD matricos prisisotinimo
lygio taškas. Išeinantis vaizdo signalas turi užtikrinti
1 V srovės stiprumą, kai įtampa – 75 Ω.
Apšvietimo sumažėjimo matricoje, deja, negalima kompensuoti padidinus koeficiento stiprumą išėjimo grandinėse, nes, didinant koeficientą,
stiprėja ir triukšmai, gali atsirasti vadinamasis snie
go efektas.
Padidinus apšvietimą „scenoje“, reikia mažinti
apšvietimą matricoje. Taip apšvietimas išlieka iki
dinaminio diapazono ribos. Dažniausiai apšvietimo
sumažinimas pasiekiamas pritaikius objektyvus,
kuriuose galima keisti šviesos pralaidumą. Šviesos
pralaidumą galima keisti naudojant diafragmą,
kartais bandoma naudoti besikeičiančio tankio
optinius filtrus, elektrochrominius šviesos filtrus,
taip pat tai galima padaryti prizmės išskaidymu ir

kitais būdais. Norint, kad automatinis diafragmos
reguliavimas būtų tiesinis visu įeinančios šviesos
diapazonu, objektyvo šviesos galios priklausomybė nuo diafragmos pasukimo kampo turi būti
eksponentinė. Kitaip tariant, tiesinio-kintamojo
signalo valdymo praleidžiamumo optinės dalies
koeficientas turi keistis pagal eksponentą.
Deja, praktiškai tai padaryti labai sunku, todėl,
naudojant nekokybiškus objektyvus su automatine
diafragma, gali visa sistema veikti nestabiliai, mirgėti ekranas. Vienintelis prietaisas, atitinkantis šviesos reguliavimo reikalavimus, – įstrižai išskaidyta
prizmė, kurios pralaidumo koeficientas yra eksponentinė funkcija, priklausanti nuo tarpo dydžio.
CCD matrica labai panaši į fotoplokštelę. Todėl
ekspozicijos dydį galima reguliuoti dviem būdais:
• reguliuojant šviesos srovę;
• keičiant kaupiamąjį laiką (fotoaparatuose
tai pasiekiama keičiant išlaikymo laiką,
TV kamerose – kaupimo laiką).
CCD matricose kaupimo laikas gali keistis nedaug: nuo 1/50 sekundės iki 1/100 000 sekundės,
iš viso – 2 000 kartų. Todėl maksimalus šviesos
perdengimo koeficientas yra tik 2 000. To visiškai
nepakanka, nes įeinamo apšvietimo diapazonas
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yra lygus 10. Todėl TV kamerose naudojamos dvi
ekspozicijos valdymo schemos. Kadangi abi reguliavimo schemos skiriasi nedaug, šviesos srauto
reguliavimo kontūrų pastovus taškas ir kaupimo
laikas turi labai skirtis. Tas skirtumas mažina viso
reguliavimo kontūro greitą veikimą.
Naudojant minėtus reguliavimo metodus vienu metu, pagrindinę funkciją atlieka šviesos srauto
kontūras, o laiko kontūras atlieka pagalbinę funkciją.
Tačiau, kai vaizdo kameros yra naudojamos vidaus
patalpose, kur apšvietimo pokyčių diapazonas nėra
didelis, šios kameros gali būti su rankine diafragma.
Šiuo atveju ekspozicijos reguliavimo funkciją visiškai atlieka laiko reguliavimo kontūras. Tokiu būdu
vaizdo kameros kaina smarkiai mažėja.
Sparčiai tobulėjant technologijoms, atsiranda
vis daugiau šios srities naujienų. Šiuolaikinis šviesos ir signalo keitiklio prietaisas individualiai reguliuoja laiko diapazoną kiekvienam matricos pikseliui. Savaime suprantama, tai suteikia milžiniškas
galimybes vaizdo kamerų kūrėjams. Standartinėse
vaizdo kamerose yra reguliuojama bendra ekspozicija, matuojamas aukščiausias apšvietimo lygis
ir atitinkamai reguliuojamas ekspozicijos dydis.
Jeigu nėra galimybės atskirai reguliuoti kiekvienos
paveiksliuko dalies ekspoziciją, tai mums padeda
„naikinti“ ryškesnes vietas ir „ištempti“ tamsiausias. Tai ir vadinama lokaliuoju gistogramos išlyginimu. Apskritai vaizdo stebėjimo technika vystosi
labai greitai ir, ko gero, artimoje ateityje mūsų laukia nauji stebuklai. Tačiau tai – jau kita tema. l

Juodos spalvos lygio detektorius
Baltos spalvos lygio detektorius
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Elektros kabeliai
gaisro sąlygomis

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

2006/GRUODIS

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

Daugelyje statinių naudojami elektros
energijos tiekimo ar informacijos perdavimo tinklai (toliau juos vadinsime
tiesiog elektros kabeliais) gali turėti
įtakos gaisro kilimui, jo sklidimui ir
įsiliepsnojimui arba užtikrinti elektros
energijos ar duomenų perdavimą
gaisro metu. Dažnai vartotojai painioja atitikties įvertinimo ar bandymo
dokumentuose pateiktus rodiklius bei
jų prasmę.

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

Kęstutis Lukošius
Gaisrinių tyrimų centro
Gaisrinių bandymų, cheminių
ir radiacinių tyrimų skyriaus
viršininkas

Iš esmės elektros kabelių gaisrinis pavojingumas apibūdinamas kabelio degumu, jo degimo
produktų kenksmingumu bei atsparumu ugniai.
Elektros kabelių, kaip ir kitų medžiagų, degumas
yra gaminio geba degti.
Tarptautiniu lygmeniu įvertinant elektros kabelių degumą, naudojami IEC 60332 serijos standartai, skirti nustatyti liepsnos sklidimą vertikaliai
orientuotu elektros kabeliu ar kabelių pluoštu.
Pavyzdžiui, 1-oji šios standartų serijos dalis aprašo
liepsnos sklidimą vienu vertikaliai orientuotu elektros kabeliu, kai jis veikiamas 1 kW galios degikliu,

ir nustato reikalavimus liepsnos sklidimo atstumams. Pagal šio standarto analogą – standartą
LST EN 50265-2-1 – elektros kabeliai sertifikuojami ir Lietuvoje.
Pagal IEC 60332-3 serijos standartus, atsižvelgiant į pasirinktą atlikti bandymo metodą
arba, kitaip tariant, standarto dalį, kabelius galima
klasifikuoti į skirtingas kategorijas (jos pateiktos
1 lentelėje). Iš esmės tokio pobūdžio bandymai
yra skirti pademonstruoti kabelių gebą apriboti
liepsnos arba gaisro sklidimą. A F/R kategorija yra
labiausiai ribojanti liepsnos sklidimą.

1 lentelė.
Elektros kabelių degumo kategorijos pagal IEC 60332-3 serijos standartus nustatymo sistema
Kategorija

Bandymo metodas

A F/R

IEC 60332-3-21. Elektros kabelių gaisriniai bandymai. 3–21 dalis. Liepsnos sklidimo bandymas vertikaliai
sumontuotais laidų ar kabelių pluoštais. Kategorija A F/R.

A

IEC 60332-3-22. Elektros kabelių gaisriniai bandymai. 3–22 dalis. Liepsnos sklidimo bandymas vertikaliai
sumontuotais laidų ar kabelių pluoštais. Kategorija A.

B

IEC 60332-3-23. Elektros kabelių gaisriniai bandymai. 3–23 dalis. Liepsnos sklidimo bandymas vertikaliai
sumontuotais laidų ar kabelių pluoštais. Kategorija B.

C

IEC 60332-3-24. Elektros kabelių gaisriniai bandymai. 3–24 dalis. Liepsnos sklidimo bandymas vertikaliai
sumontuotais laidų ar kabelių pluoštais. Kategorija C.

D

IEC 60332-3-25. Elektros kabelių gaisriniai bandymai. 3–25 dalis. Liepsnos sklidimo bandymas vertikaliai
sumontuotais laidų ar kabelių pluoštais. Kategorija D.

30

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 4 2 0 0 6 / G R U O D I S

Šių metų spalio 27 d. Europos Komisija priėmė sprendimą Nr. 2006/751/EB, kuriame nustatyta nauja elektros kabelių degumo klasifikacija
ir šios degumo klasės: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca,
Eca ir Fca. Taip pat naudojamos papildomos klasės
dūmų susidarymui, liepsnojančioms dalelėms ir
rūgštingumui įvertinti. Taigi kabelio degumo klasė gali turėti išraišką Cca s1a d1 a1. Klasifikacijos
sistema ir reikalavimai klasėms pateikti 2 lentelėje.
Ši klasifikacija įvertina daug daugiau rodiklių, tokių kaip liepsnos sklidimas (FS), bendras išskirtas
šilumos kiekis (THR), šilumos išsiskyrimo sparta
(HRR), gaisro vystymosi sparta (FIGRA), liepsnos
pažeidimo aukštis (H), dūmų susidarymas, liepsnojančių dalelių ar lašelių susidarymas bei degimo
produktų rūgštingumas. Toks platus rodiklių spektras leidžia tiksliau nustatyti norimą saugos lygį.
Elektros kabeliai tiekia elektros energiją arba
duomenis, todėl kabelių atsparumas ugniai yra
laikas, kurį gaminys geba tiekti elektros energiją
be jokių trikdžių. Šioms elektros kabelių savybėms
įvertinti Europoje naudojamas bandymo metodas
pagal standartą LST EN 50200:2006 Neapsaugotų plonų kabelių, naudojamų rezervinės paskirties
grandinėse, atsparumo ugniai bandymo metodas.
Pagal šio bandymo rezultatus kabelius galima
klasifikuoti į PH 15, PH 30, PH 60, PH 90 arba P 15,
P 30, P 60, P 90 atsparumo ugniai klases. P raidė
reiškia energijos tiekimo tęstinumą, o PH žymimas
energijos ir (arba) signalo tiekimo tęstinumas.
Skaitmuo šalia raidžių nusako laiką, kurį kabelis
tenkina keliamus reikalavimus, minutėmis.
Norint įvertinti elektros kabelių atsparumą
ugniai, taip pat naudojami tarptautiniai IEC 60331
serijos standartai. Šių standartų sistema pagal

Priešgaisrinė sauga

kabelio paskirtį leidžia pasirinkti gaisro poveikio
temperatūrą, tačiau laikas yra fiksuotas ir išreikštas
kaip reikalavimas, kad kabelis turi tiekti elektros
energiją be trikdžių 3 valandas.
Kabelių izoliacijai dažnai naudojamos įvairios polimerinės medžiagos, kurios gaisro metu degdamos
išskiria kenksmingų medžiagų – degimo produktų.
Todėl kai kuriose šalyse priimta riboti tokių medžiagų
kiekį. Tarptautinių standartų IEC 60754 serija pateikia
metodus kabelių degimo produktų kenksmingumui

nustatyti, kuris išreiškiamas halogenų rūgščių dujų
kiekiu ar rūgštingumo laipsniu (pH).
Kaip matome, elektros kabeliams gaisro sąlygomis apibūdinti galima panaudoti gana daug
rodiklių, kurie tarpusavyje iš esmės skiriasi. Dažnai
vartotojai, o kartais ir elektros tinklus projektuojantys specialistai, painioja šių rodiklių paskirtį ir
degumo savybes vertina kaip atsparumo ugniai
arba atvirkščiai. Taigi geriausia visada tartis su specialistais, kad būtų išvengta tokių klaidų.
l

2 lentelė.
Elektros kabelių degumo klasės ES nustatymo sistema
Klasė

Bandymo metodas (-ai)

Klasifikavimo kriterijai

Papildomas klasifikavimas

Aca

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJ/kg

-

B1ca

FIPEC20 II scenarijus

FS ≤ 1,75 m
THR ≤ 10 MJ
HRR ≤ 20 kW
FIGRA ≤ 120 W/s

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Dūmų susidarymas s1, s1a, s1b,
s2 ir s3
Liepsnojantys lašeliai ar dalelės d0,
d1 ir d2
Rūgštingumas a1, a2 ir a3

FIPEC20 I scenarijus

FS ≤ 1,5 m
THR ≤ 15 MJ
HRR ≤ 30 kW
FIGRA ≤ 150 W/s

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

FIPEC20 I scenarijus

FS ≤ 2,0 m
THR ≤ 30 MJ
HRR ≤ 60 kW
FIGRA ≤ 300 W/s

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

FIPEC20 I scenarijus

THR ≤ 70 MJ
HRR ≤ 400 kW
FIGRA ≤ 300 W/s

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Eca

EN 60332-1-2

H ≤ 425 mm

Fca

Nenormuojama

B2ca

Cca

Dca

Dūmų susidarymas s1, s1a, s1b,
s2 ir s3
Liepsnojantys lašeliai ar dalelės d0,
d1 ir d2
Rūgštingumas a1, a2 ir a3
Dūmų susidarymas s1, s1a, s1b,
s2 ir s3
Liepsnojantys lašeliai ar dalelės d0,
d1 ir d2
Rūgštingumas a1, a2 ir a3
Dūmų susidarymas s1, s1a, s1b,
s2 ir s3
Liepsnojantys lašeliai ar dalelės d0,
d1 ir d2
Rūgštingumas a1, a2 ir a3
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Priešgaisrinės
apsaugos
specifika jūroje
Lietuva – jūrų valstybė. Investicijos į
verslo sritis, susijusias su jūra, auga,
daugėja ir veiklos šiose srityse galimybių,
atsiranda naujos potencialios tokios veiklos kryptys. Viena iš tokių ekonomiškai
patrauklių verslo sričių yra laivybos
saugumą užtikrinantys sprendimai ir
paslaugos. Šiuo atveju kalbame apie
laivų gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistemų poreikį ir jų reikalavimus.

Dr. Arūnas Kazlauskas
UAB „GE Security Baltic“
direktorius

Kai kam tai gali atrodyti kaip nereikšmingos
problemos, palyginti su kitais laivybos klausimais,
tačiau galiojantys tarptautiniai susitarimai bei Europos Sąjungos reikalavimai yra gana griežti. Jie nustato, kaip šie klausimai turi būti sprendžiami ir kokius
reikalavimus turi atitikti priemonės, įrengtos visuose
plaukioti tinkamuose motoriniuose laivuose. Tai gali
būti taikoma ir vienvietėms jachtoms, ir įvairaus dydžio žvejybiniams laivams, ir didžiausiems okeaniniams kruiziniams laineriams. Visi laivai, registruoti
plaukioti tarptautiniuose vandenyse, privalo atitikti
griežtus saugos reikalavimus, tarp jų ir priešgaisrinės
saugos, nes gaisras laive yra vienas iš pavojingiausių
rizikos faktorių. Visuotinai priimti tarptautiniai saugos reikalavimai SOLAS 74, kaip ir jūrų priešgaisrinių
apsaugos sistemų kodeksas IMO FSS, apibrėžia šiose
tarptautinėse sutartyse nustatytus žmogaus gyvybės apsaugos jūroje principus. Jie privalomi visiems
laivams, plaukiojantiems su šias sutartis pasirašiusių
ir ratifikavusių valstybių vėliavomis.
Jūrinė aplinka lemia labai specifinius reikalavimus visoms gyvybės palaikymo ir saugos sistemoms, taip pat ir priešgaisrinėms. Pagrindinis veiksnys, turintis įtakos visoms sistemoms, – tai druskos
prisotinta atmosfera, pasižyminti itin stipriu korozi-

niu poveikiu. Tokia aplinka labai „agresyviai“ veikia
bet kuriuos jautrius elektroninius prietaisus. Kai
kuriose laivo vidaus patalpose gali būti labai aukštas
triukšmo ar vibracijos lygis, taip pat neigiamai veikiantis elektroniką. Dažniausiai tokios patalpos būna
mažos ir nepritaikytos standartiniams prietaisams, o
elektros energijos tiekimas dažnai yra sudėtingas ir
nestabilus. Be to, laivuose neretai yra specifinių patalpų, kuriose gali susidaryti sprogių dujų ar dulkių
atmosfera. Tokiose patalpose taip pat būtina naudoti
labai specializuotą įrangą, galinčią saugiai veikti
sprogioje aplinkoje.
Taigi gamintojai, tiekiantys tokius gaminius ir
sistemas, turi būti sukūrę tikrai nepaprastus įren-

ginius ir prietaisus, atitinkančius labai griežtus
reikalavimus. Visa įranga turi būti patikrinta pripažintų bandymų laboratorijų ir aprobuota specialių
sertifikavimo įstaigų, tokių kaip Lloyd’s Register ir
Vyriausybės Laivybos ir pakrančių apsaugos agentūros (UK Government’s Maritime and Coustguard
Agency) Didžiojoje Britanijoje, Bureau Veritas ir
Germanischer Lloyd Vokietijoje, Det Norske Veritas
Danijoje ir Norvegijoje bei panašių įstaigų kituose
žemynuose.
Nustatytos penkios aplinkos kategorijos, nusakančios, kokius reikalavimus turi atitikti įranga,
naudojama laivuose, ir kokioje aplinkoje tokia
įranga gali būti naudojama:
ENV 1 – kontroliuojama aplinka;
ENV 2 – uždaros patalpos, kuriose gali būti
padidėjusi temperatūra, drėgmė ir vibracija;
ENV 3 – uždaros patalpos, kuriose perteklinė
šiluma sukuriama kitos ten veikiančios įrangos;
ENV 4 – aplinka, kurioje prietaisai įrengiami
ant kitų judančių įrenginių;
ENV 5 – atviri deniai.
Jūrinei aplinkai pritaikytos priešgaisrinės įrangos gamintojai savo gaminius turi išbandyti ypač
griežtomis ir sunkiomis sąlygomis, kad jiems būtų

suteikti atitikties sertifikatai. Pavyzdžiui, visi gaisro
detektoriai turi atlaikyti 1 gn stiprumo vibracijos
bandymus, o prietaisai, montuojami ant judančių
įrenginių, – net 4 gn stiprumo. Prietaisai, kurie gali
būti įrengti atviruose deniuose, turi tinkamai veikti
28 dienas išlaikyti 35ºC šilumos ir 95 proc. santykinės drėgmės jūros druskos prisotintoje atmosferoje. Be to, tokie prietaisai turi tinkamai veikti ir esant
žemai temperatūrai (jie 16 val. išlaikomi -25ºC
temperatūros aplinkoje).
Dėl tokių sudėtingų reikalavimų tik nedaugelis
pasaulio priešgaisrinės įrangos gamintojų yra išleidę vadinamojo marine tipo prietaisų ir sistemų. Iš
Lietuvoje žinomų gamintojų čia galima paminėti
Apollo Fire Detectors Ltd., Siemens Building Technologie AG, Thorn Security Ltd., Autronica Fire and
Security AS bei dar kelis.
Priešgaisriniai prietaisai ir sistemos laivuose,
kaip ir krante, gali būti tiek tradiciniai (konvenciniai), tiek ir adresiniai. Kokia sistema pasirenkama,
lemia laivo tipas, dydis ir jo paskirtis. Pavyzdžiui,
žvejų ar poilsiniuose pakrančių laivuose visiškai
pakanka ir tradicinės sistemos, o didžiuosiuose
keleiviniuose ir kruiziniuose laivuose privaloma
įrengti adresines sistemas, kurios turi veikti kartu

su evakuacinėmis, durų bei užtvarų valdymo ir oro
kondicionavimo sistemomis. Tokiuose plaukiojančiuose viešbučiuose, kaip ir dideliuose sausakrūviuose laivuose ir tanklaiviuose, įrengiamos ir
automatinės gaisro gesinimo sistemos, veikiančios
kartu su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemomis. Palyginti su krante įrengiamomis priešgaisrinėmis sistemomis, laivų sistemos tam tikrais atvejais būna gerokai sudėtingesnės dėl papildomų
įrengimo ir pačios įrangos reikalavimų.
Jūrinių priešgaisrinių sistemų poreikis artimiausioje ateityje tik augs, nes draudimo kompanijų nuostoliai dėl gaisrų laivuose kasmet didėja.
Dabartinės tendencijos rodo, kad JAV ir Kinijoje, kur
jūrinė ekonomika vystosi sparčiausiai pasaulyje, tokių sistemų poreikis auga labai greitai. Visos Kinijos
pagrindinės laivų statyklos jau turi užsakymų 4–5
metams į priekį. Naujojoje Zelandijoje visas tunų
žvejybos laivynas aprūpintas priešgaisrinėmis sistemomis. Pastaraisiais metais buvo pastatyti vienas
už kitą didesni kruiziniai laineriai, plaukiosiantys
Karibų jūros baseine. Visuose jų, be abejo, yra įrengtos sudėtingos priešgaisrinės sistemos. Todėl reikia
tikėtis, kad netrukus ir Lietuvoje pajusime, kad šios
specifinės įrangos tikrai reikia.
l
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Pultu valdoma spyna –
ne tik automobiliams
Siekiant patikimai apsaugoti būstą, šalia patikimų mechaninių spynų,
naudojamos ir sudėtingos elektroninės spynų sistemos. Labai svarbu, kad
spyna ne tik patikimai saugotų nuo vagysčių, bet ja būtų patogu ir paprasta
naudotis. Be to, gaisro, avarijos atvejais spyna neturi būti kliūtis evakuotis iš
patalpos ar pastato. Apie tai nuolat turi galvoti spynų gamintojai.

Kęstutis Taraila
UAB „Assa Lietuva“
generalinis direktorius

Elektroniniu pulteliu valdoma elektromecha
ninė spyna „Assa Vila“ – naujas gerai žinomo
Švedijos spynų gamintojo gaminys. Automobilio
durelių atidarymas pulteliu yra įprastas dalykas,
o tokiu būdu atidaromos namo durys – naujovė.
Durų spyną „Vila“ galima valdyti per atstumą raktų
pakabuko dydžio pulteliu. Spynos „Vila“ gamyba
pagrįsta nauja technologija, tad vartotojui naudoti tokią spyną saugu, patikima ir patogu. Spynos
privalumus turėtų įvertinti pagyvenę žmonės,
kuriems naudotis raktu ne visada yra patogu, arba
mažamečius vaikus auginančios šeimos, kurioms
saugumas ir patogumas yra ypač svarbūs.
Turint tokią spyną, galima pasirinkti norimą
saugumo lygį atitinkantį rakinimo režimą, kurių
yra net penki. Režimas „Atrakinta“ – durys yra
atrakintos ir atsidaro paspaudus tiek vidinę, tiek
ir išorinę rankeną. Dieninis režimas – spynos išorinė rankena yra neveiksni ir durų iš lauko pusės
atidaryti negalima. Iš išorės duris galima atrakinti
tik raktu arba pulteliu, o iš vidaus jos atidaromos
paspaudus rankeną. Automatinis dieninis režimas
yra toks pat kaip ir dieninis, tik spyna po 5 sekundžių užsirakina savaime. Pasirinkus naktinį režimą,
durys bus užrakinamos ne tik spragtuku, bet ir
kablio tipo skląsčiu. Iš lauko duris galima atrakinti tik raktu arba pulteliu, o iš vidaus – paspaudus
rankeną. Spyna suteikia papildomą saugumą būnant namuose, o susiklosčius ekstremaliai situacijai, netrukdo greitai ir paprastai atidaryti duris
iš vidaus vienu rankenos paspaudimu. Saugus
rakinimo režimas suteikia aukščiausią saugumo
lygį ir naudotinas, kai nieko nėra namuose. Spyna
užrakinta iš abiejų pusių ir atrakinti ją tiek iš išorės,
tiek ir iš vidaus galima tik pulteliu arba raktu. Kai
spyna veikia dieniniu, automatiniu dieniniu arba
naktiniu režimu, ją visada galima iš vidaus atidaryti nuspaudus rankeną. Saugumui padidinti galima įjungti funkciją „Durų sargas“, kuri aktyvuoja
garsinį signalą, jeigu durys atidaromos iš vidaus

paspaudus rankeną.
Spynos komplektą sudaro naujo tipo „Assa
Evolution“ spynos korpusas bei dvipusio rakinimo
„Assa“ cilindras su 5 patentuotais raktais. Spyna atitinka visus reikalavimus, keliamus elektromechaniniams užraktams. Jos elektronika yra apsaugota nuo
išorinio poveikio elektros srove, atspari bevielių bei
mobiliųjų telefonų elektromagnetiniams laukams.
Spyna naudojama aplinkoje, kurioje (vidinėje durų
pusėje) temperatūros režimas yra nuo +15ºC iki
+50ºC. Kai baterijos išsikrauna, spyna informuoja
apie tai garso arba šviesos signalu.
Kiekvienas spynos pultelis turi unikalų serijos numerį. Jis yra aktyvuojamas instaliuojant, o
jo serijos numeris saugomas spynos atmintyje.
Siunčiamas kodas yra kintamas – spynai kiekvieną
kartą siunčiamas vis kitas kodas.
Spyna „Assa Vila“ ženklinama CE ženklu. l
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Transporto priemonių valdymo
ir kontrolės sprendimų
taikymas ekonominiu aspektu
Straipsnio, išspausdinto 2006 m. žurnalo „Rizikos faktorius“ Nr. 3, tęsinys

Atsižvelgiant į atskirų verslo segmentų
veiklos specifiką, transporto priemonių
valdymo ir kontrolės sprendimai leidžia
valdyti ir kontroliuoti tiesioginę ir
netiesioginę ekonominę vertę. Praeitame
straipsnyje buvo apžvelgta tiesioginė
degalų lygio ir sąnaudų ekonominė
kontrolė. Šiame straipsnyje bus pateikta
keletas pavyzdžių, kaip skirtinguose
vartojimo segmentuose, naudojant
informacinę sprendimų priėmimo paramos sistemą (SPPS), galima tiesiogiai
ir netiesiogiai apskaičiuoti ekonominę
vertę įvairiais atvejais.

Saulius Pridotkas
UAB AKTKC direktorius

Ne visada būna paprasta ar ekonomiškai
efektyvu diegti sudėtingas degalų kontrolės bei
apskaitos priemones, norint kontroliuoti degalų
lygį transporto priemonėse, turinčiose daugiau nei
vieną degalų baką. Ką daryti tokiais atvejais? Kaip
turimomis priemonėmis pamatuoti kuro sąnaudas,
kai tiesioginiai matavimai yra pakankamai netikslūs
(iki 9 proc.) arba neįmanomi? Tokiais atvejais naudojami netiesioginiai ekonominių verčių skaičiavimo būdai. Transporto priemonių degalų sąnaudos
priklauso nuo to, ar jos dirba linijiniu režimu (juda
geografiškai), ar statiniu (variklis veikia transporto
priemonei stovint vietoje arba judant apribotoje
teritorijoje iki 5 km), o tiesiogiai jas lemia nuvažiuotas atstumas (kilometražas) arba, skaičiuojant
kitaip, variklio veikimo valandos (motovalandos).
Diegiant transporto priemonėse valdymo ir kontrolės sprendimus, buvo pastebėta, kad jas valdantys
darbuotojai (vairuotojai ar operatoriai) prirašinėja
nuvažiuotus kilometrus bei motovalandas. Degalų
suvartojimo normos dažniausiai atitinka nurodytąsias transporto priemonių gamyklinėje specifikacijoje (įvertinant susidėvėjimą).
Diegiant minėtas sistemas linijiniais bei cik
liniais maršrutais regione važinėjančiose transpor-

to priemonėse, buvo nustatyta, kad jos važinėja
ne nurodytais kokybiškais keliais, bet „nukerta“
apvažiavimus, pasirenka labai prastos kokybės
kelius ir tokiu būdu sutaupo iki 30 proc. numatyto kilometražo. Galime paskaičiuoti: pavyzdžiui,
sunkioji transporto priemonė, sunaudojanti degalų daugiau nei 40 l/100 km, per darbo dieną
turi nuvažiuoti apie 300 km, per 21 darbo dieną
(kalendorinį mėnesį) tai sudaro apie 6 300 km
ir nurašomas degalų kiekis viršija 2 520 l/mėn.
Nuo šio kiekio 30 proc. sudaro daugiau nei 750
l/mėn., o apskaičiavę, kad 1 l degalų kainuoja
per 3 Lt, gauname, kad per mėnesį pasisavinama
kuro daugiau nei už 2 250 Lt. Be abejo, pagrobėjas gauna ne visą pinigų sumą, nes pagrobti
degalai antrinėje rinkoje realizuojami už 60–70
proc. tikrosios vertės. Tačiau darbdaviui per vieną mėnesį padaroma žala yra lygi valdymo ir
kontrolės įrangos įsigijimo kainai, t. y. investicija praktiškai atsiperka per vieną mėnesį. Taip
pat būtina įvertinti ir tai, kad pilnai prikrautos
transporto priemonės važiavimas prastesnės ar
labai blogos kokybės keliais ateityje pareikalaus
didesnių investicijų jos einamajai priežiūrai, važiuoklės dalims bei jų remonto darbams.
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Tarptautinių krovinių pervežimo segmente
diegiant valdymo ir kontrolės sistemas, buvo pastebėta, kad dauguma transporto priemonių turi
sumontuotus 2 ar 3 degalų bakus. Norint kontroliuoti degalų sąnaudas, susiduriama su daugybe
problemų: degalų bakai ne visada būna tiesiogiai
sujungti (susisiekiantys indai), dažniausiai degalų
lygio matavimo daviklis būna įmontuotas tik viename bake, dėl kai kurių transporto priemonių
specifikos turi būti užsukama vieno iš degalų bakų
susisiekimo sklendė, kad efektyviai būtų sunaudojami degalai, dažnas atvejis, kai kuro lygio daviklis
turi soties, arba „mirties“, zonas, kuriose degalų
lygis paprasčiausiai nematuojamas, ir pan. Tokiais
atvejais galima matuoti vartojamąjį ir grįžtamąjį
degalų debitą iš / į degalų bakų (-us). Tačiau šis
sprendimas yra gana brangus (dažnai su montavimo darbais siekia iki 2 tūkst. Lt), transporto
priemonės degalų tiekimo sistemoje atsiranda
papildomų potencialių gedimo ir eksploatavimo
problemų šaltinių. Be to, matuoti vien debitą nepakanka, nes neaišku, kurioje vietoje degalų buvo
įpilta, nepakankamai pripilta ar nupilta. Kaip pastebėta, jei vairuotojai už degalus moka grynaisiais pinigais, tai dažniausiai pripilama mažiau,
nei nurodyta degalinės atsiskaitomajame kvite,
o skirtumas tiesiog degalinėje „realizuojamas“
už mažesnę kainą. Taip pat pastebėta, kad degalai pilami ne tose degalinėse, kurios nurodytos, o
tokiose, kur degalai yra žemesnės kokybės, arba
apskritai degalinėje „perkamas“ tik atsiskaitymo
kvitas, o pigesni ar nekokybiški degalai pilami iš
privačių objektų (ūkininkai, energetikai ir pan.).
Tai, be abejo, turi tiesioginės įtakos transporto
priemonės eksploatacijos resursui. Taigi, matant
preliminarų įpiltų degalų kiekį bei įpylimo vietą ir
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žinant nuvažiuotą atstumą, kuris fiksuojamas kas
950–1 250 m, bei gamyklines transporto priemonės degalų suvartojimo normas, nesunkiai galima
apskaičiuoti ir realias degalų sąnaudas.
Panaši situacija pastebėta skaičiuojant motovalandas. Diegiant valdymo ir kontrolės sistemas
buvo peržiūrėti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
Juose „standartiškai“ buvo žymima po 8 darbo valandas per parą. Darbo laiko apskaitos bei
degalų nurašymo šaltinis – transporto priemonės vairuotojo ar operatoriaus raštu užpildytas
žiniaraštis. Vadovaujantis šiuo dokumentu buvo
nurašomas ir „faktinis“ degalų suvartojimas pagal nustatytas normas. Tačiau, įdiegus valdymo
ir kontrolės įrangą, transporto priemonės darbo
motovalandų skaičius buvo kitoks – jos sudarė
vidutiniškai 5,5–6,5 valandos per darbo dieną.
Stebėtų transporto priemonių gamyklinės ir faktiškai išmatuotos degalų suvartojimo normos vidutiniškai buvo iki 12 l/val. Taigi per vieną darbo
dieną buvo prirašoma 1,5–2,5 darbo valandos,
tai per 21 darbo dieną (kalendorinį mėnesį) sudaro 31–52 l, o skaičiuojant po 12 l/val. – 372–624
l. Skaičiuojant, kad 1 l degalų kainuoja daugiau
nei 3 Lt, gaunama, kad per mėnesį pasisavinama
kuro maždaug už 1 116–1 872 Lt. Taigi darbdaviui per vieną mėnesį padaroma žala yra beveik
lygi valdymo ir kontrolės įrangos įsigijimo kainai,
t. y. investicija praktiškai atsiperka greičiau nei per
porą mėnesių.
Be degalų kontrolės bei apskaitos, ne mažesnę reikšmę ekonominiu aspektu turi darbo laiko
(faktinio išdirbio) bei nuvažiuotų kilometrų ar per
tam tikrą laiką nuvažiuotų reisų skaičius. Šie rodikliai tiesiogiai susiję su darbo užmokesčiu, darbo
našumu ir verslo sąnaudomis. K. Markso„Kapitale“

buvo nurodyti ekonomikos pažangą, efektyvumą
ir galimybes užtikrinantys veiksniai. Tai darbas, kapitalas, darbo našumas bei žemės (veikalo publikacijos metu žemės buvo vertinamos kaip vienas
pagrindinių išteklių, leidžiančių sukurti pridėtinę
vertę). Tačiau pastaruoju metu žemės išteklius yra
praktiškai išnaudotas ir naujojoje ekonominėje
politikoje yra atsiradusi nauja – žinių ekonomikos
sąvoka. Darbas ir kapitalas dažniausiai yra riboti
ištekliai, nes ekonomikos samprata apskritai suvokiama kaip kryptinga ūkinė veikla ribotų ištekių
sąlygomis. Be abejo, ribotas yra ir trečiasis – darbo
našumo išteklius, t. y. darbininkas našiai gali dirbti
tik tam tikrą valandų skaičių, nes po to jam privaloma pailsėti. Prie darbo našumo priskiriamas
ir verslo sąnaudų rodiklis. Ne tas dirba efektyviai,
kuris sugeba pasiekti didelę apyvartą, bet tas, kuris sugeba tai padaryti minimaliomis sąnaudomis.
Paskutinis, ketvirtasis, išteklius – žinių ekonomika
yra tai, ką sugeba sukurti žmogaus protas. Šis išteklius nėra ribotas ir pastaruoju metu tampa vis
svarbesnis, nes jis leidžia konkurencinėje aplinkoje įgyti pranašumą ir didinti veiklos efektyvumą.
Transporto priemonių valdymo ir kontrolės sistema (SPPS informacinė sistema) yra vienas iš žinių
ekonomikos produktų, todėl šiems sprendimams
diegti skirtos lėšos turi būti vertinamos ne išlaidų,
o investicijos į ateities pajamas ir konkurencinį pranašumą aspektu.
Tolesniame straipsnyje planuojama apžvelgti,
kaip išvengti darbuotojų sabotažo prieš transporto
priemonių valdymo ir kontrolės sistemas, kaip „dalintis“ sutaupytais ekonominiais resursais ir tiesiogiai ar netiesiogiai, bet kryptingai skatinti darbuotojus taupyti turimus išteklius, siekti naudos sau
bei įmonei ir efektyviai kurti pridėtinę vertę. l
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AVG ir VĮ „Saugos ekspertizė”
rekomenduojamas automobilių sergėjimo
sistemų sąrašas 1, 2, 3 apsaugos lygiui
I.

A. Garsinė automobilių
sergėjimo sistema su
ultragarsiniu tūrio, posvyrio
jutikliais ir sirena su autonominiu maitinimu, atitinkanti tai
reglamentuojančias Lietuvos
Respublikos įstatymų normas

Cobra AK (3196, 3192, 3193, 3198), AB ( 3861, 3863, 3868 ), Code perfect (E50,
C60), Chalenger 5000i, Dog 30, E60, Commander C60, Med 3000, X Safe (XS02
MDS CAN), Defa (401 MGBS, 403 MGBS, 401 MGCAN, 403 MGCAN, 801 MGBS, 803
MGBS), Eaglemaster AS 300, Gemel (E 240, E 540, ND8PC), Getronic GT (811,
812, 813, 814, 815, 816, 804CB, 805CB, 806CB, 807CB, 808CB, 809CB, 900, 901 902,
903, 904, 905, 906, 907, 908, 909), Gemini 7562, GN 6I, Meta system (HPA, HPB),
Mongoose (AMG 750/1 SEC, EMS 1.7, ADD-ON, Digital-100, Immobilizer Card),
Spal KIT( AS 80, AP 85) AS80, AP85, Seo Dolphin, Perfect, Sheriff (ZX-900, ZX-700,
APS-2625)

B. Nepriklausomas
imobilizatorius

Gamyklinis, Gemel MK-99, Getronic GT-869, Kodinis IMB4, Seo Symphony,
Pulsar 12

C. Apsaugos sistema prieš
atvirą vagystę (negali būti
garsinės signalizacijos arba
imobilizatoriaus funkcija),
valdoma atskiru „transponderiu” (kortele, žetonu), turinčiu
elektroninį valdymo kodą, arba
klaviatūra

DOG-BLOCK E, Black-bug Plus (BT-52L, BT-71L, BT-71L2), Getronic GT 867, 813,
K 836, Kodinis IMB4, Pulsar 12, Spal ACJ 1000, Jack-it (VOT NV), Seo Symphony
TK, Meta system M42 CJ1, Eaglemaster CA 168

D. Mechaninis pavarų dėžes
arba antvožo užraktas
E. Automobilių žymėjimas

II.

A. Garsinė sertifikuota LR kintamu kodu valdoma apsaugos
sistema su ultragarsiniu tūrio
jutikliu ir sirena su autonominiu maitinimu

Cobra AK (3196, 3192, 3193, 3198), AB ( 3861, 3863, 3868 ), Code perfect (E50,
C60), Chalenger 5000i, Dog 30, E60, Commander C60, Med 3000, X Safe (XS02
MDS CAN), Defa (401 MGBS, 403 MGBS, 401 MGCAN, 403 MGCAN, 801 MGBS, 803
MGBS), Eaglemaster AS 300, Gemel (E 240, E 540, ND8PC), Getronic GT (811, 812,
813, 814, 815, 816, 804CB, 805CB, 806CB, 807CB, 808CB, 809CB, 900, 901 902, 903,
904, 905, 906, 907, 908, 909), Gemini 7562, GN 6I, Meta system (HPA, HPB), Mongoose (AMG 750/1 SEC, EMS 1.7, ADD-ON, Digital-100, Immobilizer Card), Spal KIT(
AS 80, AP 85) AS80, AP85, Seo Dolphin, Perfect, Sheriff (ZX-900, ZX-700, APS-2625)

Pastaba. Jeigu yra įmontuota adapdyvi apsaugos sistema, papildomai turi būti įmontuotas variklio dangčio arba pavarų
dėžės blokavimo mechanizmas (automobiliams, kurių rinkos vertė neviršija 20 000 litų, šie užraktai nebūtini).

III.

Pastaba. Visais atvejais reikėtų rekomenduoti
automobilių žymėjimą kaip prevencinę priemonę
prieš automobilių vagystes.
Visos šios sistemos atitinka LR ir ES reikalavimus, keliamus automobilių sergėjimo sistemoms,
turi sertifikatus, todėl draudimo bendrovės savo
rekomendacijose privalo nurodyti tik sertifikuotas
automobilų sergėjimo sistemas.
Už nesertifikuotų sistemų naudojimą yra numatytos sankcijos pagal LR galiojančius įstatymus.
Rekomenduotina klientams naudotis tik sertifikuotų įmonių paslaugomis.

IV.

B. Nepriklausomas imobiliza
torius

Gamyklinis, Gemel MK-99, Getronic GT-869, Kodinis IMB4, Seo Symphony,
Pulsar 12

C. Apsaugos sistema prieš
atvirą vagystę (negali būti
garsinės signalizacijos arba
imobilizatoriaus funkcija),
valdoma atskiru „transponderiu” (kortele, žetonu), turinčiu
elektroninį valdymo kodą, arba
klaviatūra

DOG-BLOCK E, Black-bug Plus (BT-52L, BT-71L, BT-71L2), Getronic GT 867, 813,
K 836, Kodinis IMB4, Pulsar 12, Spal ACJ 1000, Jack-it (VOT NV), Seo Symphony
TK, Meta system M42 CJ1, Eaglemaster CA 168

A. Garsinė automobilių
sergėjimo sistema su
ultragarsiniu tūrio, posvyrio
jutikliais ir sirena su autonominiu maitinimu, atitinkanti tai
reglamentuojančias Lietuvos
Respublikos įstatymų normas

Cenmax (Hit 320 EURO), ON/OFF C60, Med 2000, Defa (401MG,801MG), Eaglemaster LT( 5200, 6200, 5600), Elita (GN5), E50, Eurosec (E50), Fox (102 Millenium), Fighter (F-14, F-29, F-31), GN 6, Inspector 3.0, Leopard (LS70/10EC,
LS 50/10 Plius), Lightning (LT 303 CH), Mongoose (Base 475 SEC, AME 700/M,
50EC), Mini-51, Seo (Concerto), Sheriff (APS-2500, ZX-600), Challenger 2000i,
Inspektor INV 3000 Classic, Terminator (150B), Abatt UK AM-308, AM 570, G30, Sharpshooter (DV501, DV502), Chalenger 3000i.

B. Nepriklausomas imobilizatorius arba automatinis varik
lio blokavimas, išjungiamas
slaptu mygtuku.

Gamyklinis, Gemel MK-99, Getronic GT-869, Kodinis IMB4, Seo Symphony,
Pulsar 12 arba elektroninis slapukas.

Garsinė kintamu kodu valdoma
apsaugos sistema, atitinkanti
tai reglamentuojančias Lietuvos
Respublikos įstatymų normas.

Gamyklinė signalizacija arba bent kuri kita garsinė signalizacija.

Pastaba. Automobiliuose su dizeliniais varikliais, neturinčiuose elektroninio kuro sistemos valdymo ir priskiriamuose 2 ir 3
apsaugos sistemų lygiams, papildomai turi būti įmontuotas pavarų dežės arba antvožo užraktas.
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Vis dėlto peilis...
Nelabai seniai Lietuvoje atsirado
nauja sporto rūšis – sportinis peilio
svaidymas. Pasaulinio masto įvykiu
galima būtų laikyti 2005 m. Sankt
Peterburge (Rusija) įvykusį VI universalios kovos pasaulio čempionatą,
kuriame Lietuvos pankrationo
instruktorius vilnietis Jurijus Bykovas
iškovojo du peilio sportinio svaidymo
pasaulio čempiono vardus: absoliutaus čempiono ir svaidymo į taikinį iš
5 metrų atstumo.

Jurijus Pivoriūnas
LPF generalinis sekretorius

Šiame čempionate pirmą kartą šio sporto istorijoje tokio rango varžybose dalyvavo neįgalusis
– 1-os grupės invalidas vilnietis Egidijus Jagminas.
Jis pirmasis iš tokios kategorijos asmenų pasaulyje
iškovojo čempiono vardą.
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad naujas peilio
svaidymo terminas yra sportinis, t. y. griežtai apibrėžiama peilio taikymo sąvoka. Deja, būtent peilio svaidymas iki šiol išliko mūsų sąmonėje grynai
kaip kovinis veiksmas.
Reikia nepamiršti, kad paprastai traktuojama,
jog žmogus, išmokęs svaidyti tam tikrus specialius
daiktus, tampa pavojingas visuomenei. Todėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės
įstatymas gan aiškiai reglamentuoja svaidomųjų
ginklų civilinę apyvartą siekiant užtikrinti žmogaus
bei visuomenės saugumą.
Kyla klausimas, ar žmogus, gerai išmokęs svaidyti peilį, pavojingesnis už nemokšą tipelį su peiliu
kišenėje, kurį gali sutikti kur nors už kampo?
Nors svaidymo technika paprasta, tačiau peilio
svaidymas reikalauja kasdienių ilgalaikių treniruočių, todėl nedarykite skubotų ir klaidingų išvadų,
spręskite patys, ar tikslinga aukoti labai daug laiko
ir jėgų, kad išmoktumėte kovinių veiksmų su peiliu

meno, jeigu poreikio taikyti įgytus įgūdžius „mūšio
lauke“ nėra.
Be to, joks profesionalas, atsidūręs kritinėje
situacijoje, nerizikuos likti be paskutinės savigynos
bei išgyvenimo priemonės, todėl svaidyti peilį kovos sąlygomis šiuo metu neracionalu.
Tačiau ką gali duoti peilio svaidymas kaip
sportas ne tik sportininkui, bet ir apsaugos, jėgos
struktūrų darbuotojui? Ar verta įsigyti peilį ir ilgą
laiką lankyti treniruotes?
Peilio sportinis svaidymas ypač naudingas
dvikovų, universalių kovų sporto šakų atstovams.
Jis lavina regėjimo nuotolio, atstumo pojūtį, o
svarbiausia – staigų, „sprogstantį“ smūgio greitį. Šis „sprogstantis“ greitis būtinas bet kokiems
smūgiams, panašiai kaip mažos masės smūgio
segmentas, esant dideliam greičiui, leidžia skaldyti plytas.
Be to, peilio sportinis svaidymas reikalauja
didelės kantrybės, čia būtinas užsispyrimas, šaltakraujiškumas, sugebėjimas susikaupti bei visiškai
kontroluoti savo jausmus, panašiai kaip sportiniame šaudyme.
Per treniruotes ir per varžybas žmogaus organizmas įgauna specifinės ištvermės, ypač nervinės

Lietuvos pankrationo instruktorius Jurijus Bykovas – absoliutus 2005 m. peilio sportinio svaidymo pasaulio čempionas

sistemos, kuri leidžia išlaikyti ilgalaikę įtampą atliekant veiksmus.
Peilių svaidymo iš įvairaus atstumo varžybose
sėkmingai gali dalyvauti ne tik fiziškai stiprūs vyrai bei moterys – atsiranda sąlygos taikyti peilio
sportinį svaidymą invalidų socialinei ir fizinei reabilitacijai.
Peilio sportinis svaidymas išsklaido abejones
dėl jo naudos ir populiarumo Lietuvoje, kadangi
šis sportas skiepija kultūrą ir pagarbą peiliui, ugdo
atsakomybę ir supratimą, kad vartoti jį reikia pagal
paskirtį.
Lietuvos pankrationo federacijos (toliau
– LPF) sportiniam svaidymui naudojami peiliai
sertifikuoti, jie yra ūkinės-buitinės paskirties ir prie
nešaunamųjų ginklų nepriskiriami. Peilio sportinio
svaidymo varžybos ir treniruotės vyksta pagal patvirtintas LPF taisykles bei nuostatus.
Belieka priminti, kad LPF Vilniuje buvo įsteigta 1990 m. lapkričio 8 d. Tai yra pirma pasaulyje
federacija, kuri oficialiai atkūrė šią antikos laikų
olimpinę sporto šaką.

LPF Lietuvoje davė pradžią naujai sporto šakai
– peilio sportiniam svaidymui ir pirma pasaulyje
nuo 2004 m. respublikos bei miesto mastu organizuoja peilio sportinio svaidymo čempionatus tarp
neįgaliųjų.
Jau įvyko keturi peilio sportinio svaidymo Lietuvos čempionatai, trys – neįgaliųjų.
LPF organizavo tris Vilniaus miesto čempio
natus, iš jų du – neįgaliųjų, kelis tarptautinius turnyrus bei susitikimus.
Tarp neįgaliųjų padaugėjo norinčiųjų susirungti svaidant peilį, todėl dažnai reikia mažinti
dalyvių skaičių nuo 60 iki 30, atsižvelgiant į tam
tikrus fizinius neįgaliųjų ypatumus. Dėl to tenka
juos skirstyti į atitinkamas grupes pagal negalę.
2005 m. rugsėjo 1 d. Trakuose vykusioje vasaros sezono uždarymo šventėje Jurijus Bykovas iš
25 metrų atstumo įsmeigė peilį į taikinį. Šį rekordą užfiksavo Lietuvos rekordų agentūra ,,Faktum“.
Duomenys apie šį rekordą pateikti Gineso rekordų
knygos sudarytojams.
2006 m. rugsėjo 2 d. Tarptautinė universalios

kovos federacija kongreso metu pirmą kartą suteikė
aukščiausios kvalifikacijos tarptautinį rangą – „Super rang“ pirmiems pajėgiausiems aštuoniems peilio sportinio svaidymo pasaulio čempionams, tarp
jų ir 2005 m. absoliučiam pasaulio čempionui –
Lietuvos pankrationo instruktoriui Jurijui Bykovui.
Be to, 2006 m. VII peilio sportinio svaidymo
pasaulio čempionato vyr. teisėju buvo paskirtas
vilnietis Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Jurijus
Pivoriūnas. Tai retas atvejis, kai nuo 1990 m. tam
tikros sporto šakos pasaulio čempionato vyr. teisėju skiriamas Lietuvos atstovas.
Akivaizdu, kad sporto pasaulis pripažino LPF
pankrationo kovotojų ir peilio sportinio svaidymo
aukščiausios klasės mokyklos lygį bei jos židinį
Vilniuje.
Nors dabar daugumai prieinami naujausi elektroninių saugos priemonių pasiekimai, leidžiantys
apginti save, nereikėtų pamiršti nuolatinio žmogaus
evoliucijos palydovo – peilio. Galima drąsiai teigti,
kad per visą žmonijos egzistenciją žmogus nesiskyrė su šiuo įrankiu ir kartu su juo nuolat tobulėja.
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Įgytos peilio naudojimo kultūros pamokos kiekvienam įkvepia optimizmo, pasitikėjimo savimi ir
suteikia nuo nieko nepriklausomą apsaugą.
Mūsų patirtis, galimybės bei kompetencija
gali Jums padėti – mes visada pasirengę suteikti
jums kuo daugiau informacijos, išmokyti apsiginti
ir apginti kitus.

Atsigręžus į praeitį
Pankrationas (gr. pankration) – tai dvikovos sporto šaka, kurios pavadinimas susijęs su realaus didvyrio
Pankratijaus vardu. Istorija byloja, kad jis gimė Senovės Graikijoje neįgalus. Sulaukęs vienerių metų, jis
vos išvengė žiaurios lemties: pagal to meto papročius
vadų sueigai tikrinant jo sveikatos būklę (buvo duodama laikyti rankose didelį peilį arbą trumpą kardą),
paaiškėjo, kad jis neatitiko jo bendraamžiams keliamų
reikalavimų, todėl sprendimas buvo negailestingas
– numesti vaiką į bedugnę. Gelbėdama savo vaiką
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nuo žūties, motina pakišo nuosprendžio vykdytojams
vergės vaiką ir paslapčiomis augino savo sūnų.
Norėdama įrodyti vadams motinos meilės
jėgą, ji atkakliai treniravo savo sūnų, parinkusi
populiariausią tais laikais sporto šaką – daugiakovę (įvairių imtynių derinys su smūgiais kojomis
ir rankomis bei kumščiais, atliekant skausmingus
smaugiančius veiksmus). Pankratijus pasiekė iki tol
dar nepasiektas šios sporto šakos viršūnes – šešis
kartus iš eilės laimėjo olimpiadas.
Nuo tada daugiakovę imta vadinti pankrationu
ir nuo 648 m. iki mūsų laikų ši sporto šaka įtraukta
į Olimpinių žaidynių programą.
Iš 115 Lietuvos sporto federacijų viena LPF
garsina Lietuvos vardą ne tik sporto srityje. Ji siekia supažindinti Lietuvos visuomenę su istorijos
paveldu – viduramžių karių kovos menu.
2005 m. LPF organizavo pirmąjį Lietuvos riterių dvikovų čempionatą, surengtą pagal XV–XVI a.

tradicijas. Riterių šarvai, ginkluotė buvo federacijos
narių entuziastų rankų darbas.
Sportininkai savo lėšomis perka inventorių,
savo jėgomis pagal senovinius brėžinius atkuria
XIV–XVI a. karinę aprangą, šarvus, ginkluotę.
LPF jau dabar ruošiasi 2009 metams, kai Vilnius bus Europos kultūros sostinė. Lietuvos vardo
1000-metį paminėti ketinama gausiomis programomis: bus demonstruojamos teatralizuotos
viduramžių laikų varžybos, pramogos, šarvuotų
karių dvikovos ir susirėmimai. Taigi visuomenė
turės progą pamatyti „gyvąją“ praeities reliktų
ekspoziciją, kiekvienas galės pasižiūrėti, kaip protėviai kovojo ir valdė ginklus kovose su didžiausiu
Lietuvos priešu – kryžiuočiais.
Tokie švietėjiško pobūdžio renginiai traukia ne
tik vilniečių, bet ir visos Lietuvos visuomenės dėmesį, ugdo jaunimo meilę Tėvynei, moko deramai
vertinti jos istoriją.
l
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