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Kiekvieną riziką, kad ir kokia ji būtų, reikia ne tik suvokti, bet ir valdyti. Rizikos valdymas yra esminė kiekvienos įmonės ar organizacijos veiklos strateginio
valdymo dalis. Tai procesas, kurio metu sistemingai analizuojama veiklos sukeliama
rizika, siekiant pašalinti arba sumažinti neigiamą jos poveikį, užkirsti kelią potencialiems
nuostoliams ir nepageidaujamiems įvykiams, nepaisant to, dėl kokių priežasčių jie nutinka.
Kiekvienas veiksmas sukelia kokius nors įvykius ar padarinius, kurie gali būti tiek potencialus teigiamas postūmis
kitiems įvykiams, tiek ir tam tikras pavojus įmonei ar organizacijai.
Be aiškiai suformuluotos rizikos valdymo politikos, užtikrinančios veiklos procesų tęstinumą, kritinių šių procesų momentų kontrolę, apsaugą naudojant veiksmingas priemones, bet kuri organizacija pasmerkta vidutinybei. Dar
blogiau – sulaukti dienos, kai dėl atsainaus požiūrio į visa tai ištiks krizė. Todėl čia reikėtų prisiminti vieną vertingą
pastebėjimą: lengva pasidaryti protingesniam po krizės, tačiau labai sunku numatyti sunkų laikotarpį...

Vytautas Šaikus
UAB Fizinės apsaugos centro direktorius

www.ot-systems.com

Ar žinote,

kiek informacijos per vieną šviesolaidžio
kabelio skaidulą galima perduoti?

Atraskite OT Systems sprendimus, skirtus šviesos
greičiu perduoti iki 64 vaizdo, duomenų, garso, kontaktų ir
Ethernet kanalų. OT Systems šviesolaidinio perdavimo
produktai perduoda didelį informacijos kiekį dideliais
atstumais už prieinamą kainą.

n
n
n
n

1, 2, 4, 8, ... 64 vaizdo kanalų perdavimas
Vienpusių ir dvipusių duomenų, garso, kontaktų ir
100M Ethernet kanalų perdavimas
8-bit skaitmeninis ir 10-bit skaitmeninis PCM
kodavimas
Multiprotokoliniai duomenys: RS232, RS422, RS485

n
n
n
n
n

Suderinamas su vienmodžiais ir daugiamodžiais
kabeliais
„Plug-and-play“
„Hot-swappable“
Mikro, mini, „standalone“ ir „rackmount“ variantai
5 metų garantija

Atstovas Lietuvoje:

Vilniuje:
Žemaitės g. 17,
LT-03118,
Tel. (5) 215 18 49

Šiauliuose:
Vytauto g. 85,
LT-77155,
Tel. (41) 52 22 62

Klaipėdoje:
Minijos g. 15,
LT-91207,
Tel. (46) 31 09 99

Panevėžyje:
Respublikos g. 38,
LT-35173 ,
Tel. (45) 58 17 71

Mažeikiuose:
Vydūno g. 13,
LT-89225,
Tel. (443) 548 42

www. telekonta.lt
info@telekonta.lt
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Įspūdžiai, naujienos
.
..

Revizijos komisija:
Romualdas Žvirblis,
UAB „Saugos technologijų grupė“;
Giedrius Taraškevičius, UAB „Levoriškis“;
Tadas Skrebutėnas, UAB „Baltijos
tranzitas“.

Prezidentas – Julius Adomaitis, UAB „Apsaugos
komanda“.
Susirinkime konstatuota, kad AVG dirba pelningai, šiais metais ketinama tapti PVM mokėtojais.
Pristatytos valdybos, revizijos ir VšĮ „Saugos ekspertizė“ ataskaitos (jas galite rasti AVG tinklalapyje,

Edita Ragauskienė
AVG atsakingoji sekretorė
administracijos vadovė

Šių metų kovo 4 d. įvyko asociacijos Apsaugos
verslo grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

..
.
.
..
..

2008/KOVAS

Išrinkta nauja valdyba:
Vitalis Danilavičius, UAB „Lapinas“;
Nerijus Šilgalis, UAB „MD Group“;
Arvydas Stulpinas,
UAB „Kompleksinės apsaugos sistemos“;
Romualdas Jonaitis, R.Jonaičio IĮ
„Argus“ s.t.;
Valdemaras Narkovičius, UAB „Sareme“;
Saulius Pridotkas, UAB AKTKC
- Apsaugos centras;
Vytautas Rudaitis, UAB „Fima“;
Artūras Šakalys, UAB „Rekija“.

archyve). Apžvelgti atlikti darbai ir numatyti nauji,
kuriuos turėtų nuveikti nauja valdyba, – pagrindiniai darbai ateinančiais metais: tęsti bendravimą su
draudimo bendrovėmis, įgyvendinti ir plėtoti mokymų idėją, siekiant Aplinkos ministerijos pripažinimo ir akreditavimo, užmegzti glaudesnius ryšius
ir pagal galimybes įstoti į tarptautines asociacijas
(CoESS, Euralarm ir kt.), toliau siekti dialogo su
Policijos departamentu ir Vidaus reikalų ministerija
dėl Asmens ir turto saugos įstatymo bei Apsaugos
darbuotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos pataisų.
Be to, ketinama tęsti pradėtas derybas su šakinėmis
profsąjungomis dėl bendradarbiavimo, siekiant pasirašyti kolektyvinę bendradarbiavimo sutartį.
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Rubrika
Naujienos

Patirtis svetur

Tomas MOTUZAS
UAB „SAREME“
technikos direktoriaus pavaduotojas

„Technologiji bezopasnosti 2008“:
slaptųjų agentų darbo įrankiai – iš arčiau
Šiais metais pirmą kartą man teko apsilankyti
parodoje „Technologiji bezopasnosti“, vykusioje Maskvoje vasario 5–8 dienomis. Ši tarptautinė paroda,
kaip skelbiama, yra viena iš didžiausių apsaugos sistemų ir įvairių su saugos klausimais susijusių sprendimų parodų Rusijoje. Iš viso parodoje dalyvavo per

450 kompanijų iš 22 pasaulio šalių ir Rusijos. Paroda, aišku, savo mastu neprilygo Taivano „milžinei“
„Secutech“ ar ką tik Hanoveryje pasibaigusiai
informacinių technologijų parodai „CeBIT“. Apeiti
visus stendus pakako vienos dienos. Daugiausia,
kaip ir visose apsaugos sistemų parodose, pristatomi produktai iš šių sričių:
vaizdo stebėjimo,
įeigos kontrolės,
biometrinių sprendimų,
gaisro apsaugos,
pramonės apsaugos, darbo saugos,
IT apsaugos ir specialių komunikacijų sistemų,
antiteroristinės paieškos įrangos.
Nors paroda buvo tarptautinė, tačiau dalyvių
iš Vakarų ar Tolimųjų Rytų buvo labai nedaug. Sutikau keletą gamintojų iš Korėjos, Kinijos, Taivano.
Pagrindiniai parodos dalyviai – gaminantieji Rusijos rinkai arba įrangos platintojai šioje šalyje.
Didžiausia eksponuojamos įrangos dalis skirta
šnipinėjimui ir pan. Tokios sistemos – tai:
„blakių“ ir pasiklausymo įranga bei jos
paieškos sistemos,
įvairūs triukšmų generatoriai, apsauga nuo

..
..
..
.
.
.
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Naujienos

juolab laisvai jose šeimininkauti. Taigi – unikalu,
veiksminga ir paprasta.
Paroda įdomi savo specifiškumu, ypač džiugino galimybė susipažinti su pramoninio šnipinėjimo ir jo prevencijos sprendimais bei įranga.
Tai nestebina – juk Rusija senokai garsėjo šios
srities mokslininkais ir jų sukurta įranga KGB
agentams. Smagu buvo ir man pačiupinėti panašius dalykėlius.

Valerijus Tomaševičius
UAB SAREME
Vadybininkas

Rūpestis dėl planetos ateities prasismelkė ir į „CeBIT 2008“

.
.
.
..
.
.
.
.

pasiklausymo telefoniniais kanalais,
apsauga nuo informacijos nutekėjimo elektros ir įžeminimo tinklais,
mobiliojo ryšio blokavimo tam tikru spinduliu įranga,
įranga, skirta greitai sunaikinti informaciją
ant magnetinių pernašų, utilizavimo priemonės,
informacijos seifai,
sprendimai, leidžiantys sunaikinti informaciją kompiuteryje vienu mygtuko paspaudimu,
vibroakustinės objektų apsaugos priemonės,
mobiliųjų telefonų seifai (apsauga nuo pasiklausymo),
įranga, skirta mobilųjį telefoną paversti pasiklausymo aparatu, net ir tuo atveju, kai telefonas
yra išjungtas,
įvairūs informacinių ir elektros tinklų filtrai
ir kt.
Ypač įstrigo atmintyje apsaugos sistema intriguojančiu pavadinimu „Bandit“. Ji turi komunikatorių, sireną, kaip ir įprasta apsaugos sistema, taigi
iš pirmo žvilgsnio niekuo nesiskiria nuo kitų. Tačiau
kiekvienas vagis žino, kad suveikus signalizacijai,
jis turi kelias minutes (o kartais ir daugiau) įgyvendinti savo kėslams, kol atvyks saugos tarnyba.
Būtent sistema „Bandit“ siūlo unikalų sprendimą,
apsaugantį nuo momentinių vagysčių, – suveikus
signalizacijai, per 2 sekundes kambarys, biuras
ar visas butas pripildomas tirštų dūmų. Jie neišsisklaido pusvalandį ar net visą valandą ir trukdo
vagiui lengvai pasprukti iš uždūmintų patalpų, o

Pasaulinė IT technologijų paroda „CeBIT“ pirmiausia padaro neišdildomą įspūdį savo mastu.
Šiemet tradicinėje IT naujovių pristatymo vietoje Vokietijoje savo produkciją demonstravo net 5 845 dalyviai iš daugiau nei 70 šalių. Jei lygintume „CeBIT“
su parodomis, rengiamomis Vilniuje, „Litekspo“

rūmuose, tai pastebėtume, kad paroda Hanoveryje buvo 20–25 kartus didesnė už mūsiškes. Per
keletą dienų ją aplankė apie 500 tūkst. žmonių. Organizatorių duomenimis, kas 5 parodos lankytojas
buvo užsienietis.
Nors viskas vyko Vokietijoje, bet pagrindinė
kalba parodoje buvo anglų. Iš besišypsančių veidų
galima buvo spręsti, jog atvykę į parodą žmonės
yra nusiteikę bendrauti, išsamiai papasakoti apie
savo produkciją, užmegzti naujus verslo ryšius.
Parodoje galima buvo rasti visko, kas susiję su IT
technologijomis: pradedant nuo geležinių rėmų,
baigiant programine įranga.
Maloniai nustebome lietuvių sutikę ne tik tarp
parodos lankytojų, bet ir tarp dalyvių. Smagu, kad
mūsų šalis dalyvauja tokio lygio renginiuose.
Parodoje galėjome įsitikinti, jog apie gamtos
saugojimą ne tik kalbama, bet ir imamasi veiksmų. Tam buvo skirta salė „Green IT“. Ten galima
buvo sužinoti įdomių būdų taupyti elektros energiją, pamatyti gaminių iš aplinkai nekenksmingų
medžiagų. Džiugu, kad pagaliau rūpestis žmonijos
ateitimi išreiškiamas ne tik kalbomis, bet ir konkrečiais darbais .
Paroda „CeBIT“ – didžiausia metų šventė visiems, kas domisi IT technologijomis, kieno darbas
susijęs su šia kryptimi.

.
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Mechaninis IR filtras
Galimybė dirbti su IR pašvietimu
Horizontali raiška: iki 570 TVL
Minimalus apšvietimas: nuo 0.01 lx/F=1.2
Maitinimas: 12 VDC/24 VAC, 220~240 VAC
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PENTAPLEX: vienu metu atliekamos operacijos: įašymas, stebėjimas,
atvaizdavimas, archyvavimas ir darbas tinkle
Įrašymo greitis: iki 200 k/s
MPEG-4 vaizdo informacijos suspaudimas (4 lygiai)
Atmintis: max. 9TB
Įrašymo greitis ir skiriamoji geba nustatomi individualiai kiekvienai
kamerai ir kiekvienam įrašymo režimui
Įrašymo greitis ir skiriamoji geba nustatomi individualiai kiekvienai
kamerai ir kiekvienam įrašymo režimui
Įrašymas pagal tvarkaraštį ir judesio detekciją
Pre ir post- aliarminio vaizdo įrašymo funkcijos
4-kanalų realaus laiko garso įrašymas
Išorinių įrenginių palaikymas („Text-in“ savybės palaikymas):
ATM, POS, AV ir kiti
Galimybė valdyti NOVUS® kameras per RS-485
Protokolai: Novus-C, Novus-C1, Pelco-D ir kiti
Vaizdo įrašų išsaugojimas: CD-RW optinis įrenginys ir išoriniai
standieji diskai, pajungti per USB prievadą, per USB atmintį ir tinklą
Įrenginio valdymo per tinkląfunkcijos (prisijungimas prie įrašymo
įrenginių vienu metu, realaus laiko garso perdavimas ir pranešimas
apie pavojaus įvykius per el.paštą)
Programinė įranga:
- IRAS programinė įranga, skirta nuotoliniam prisijugimui prie vieno
arba kelių vaizdo įrašymo įrenginių per tinklą (pilnas DVR
administravimas, gyvas stebėjimas ir įrašytų duomenų paieška)
- iMAP programinė įranga, kuri leidžia vartotojui sukurti grafinę
objekto sąsąją (žemėlapį)
Diagnostikos funkcija su automatiniu įvykių pranešimu

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Diena/Naktis PTZ kamera
Mechaninis IR filtras
Horizontali raiška: iki 570 TVL
Minimalus apšvietimas:
nuo 0.0008 lx/F=1.6 (DSS)
Platus dinaminis diapazonas (WDR)
8 auto-skanavimo funkcijos
8 programuojamos judėjimo trasos (tour)
4 kameros judėjimo šablonai (pattern)
240 išankstinio nustatymo taškų (preset)
8 dinaminės privačios zonos (privacy zone)
Optinis priartinimas: iki 22x ir skaitmeninis
priartinimas: iki 12x
8 įėjimai ir 4 reliniai išėjimai (NO/NC)

Klaviatūra, skirta nuotoliniam NOVUS® įrašymo įrenginių, kupolinių
PTZ kamerų, kitų NOVUS® kamerų, turinčių RS-485, valdymui
Protokolai vaizdo įrašymo įrenginiams valdyti: Novus-D1,
Novus-D2, Novus-D3, N-Control
Protokolai kupolinių PTZ ir kitų kamerų vald mui: Novus-C,
Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
Vairalazdė
37 daugiafunkciniai mygtukai
SHUTTLE JOG žiedas, skirtas vaizdo įrašymo įrenginio valdymui
Vartotojoslaptažodžio apsauga
Daugiafunkcinis menu
Maitinimas: 12VDC
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Protingas namas
Protingas namas – jau nebe svajonė. Tai
– realybė, užtikrinanti mūsų gyvenime
komfortą. Mes jau nebeįsivaizduojame
savo gyvenimo be šiuolaikinių technologijų. Pripratome prie sistemų, kurios
rūpinasi, kad mums būtų patogu,
padeda padaryti mūsų namus jaukius ir
saugius. Protingojo namo sistema leidžia
lengvai valdyti atskiras tokias sistemas,
suderina jų darbą ir palaiko įrangos
funkcionalumą.

Vitalijus Kozlovskis
UAB „BSS prekyba“
pardavimo vadybininkas

Kiekviename šiuolaikiškame pastate veikia
gausybė įvairios įrangos. Ji užtikrina komfortą,
jaukumą, ryšį bei apsaugą, sukuria visavertę
aplinką tiek darbui, tiek poilsiui. Intelektualaus
namo sistema leidžia šioms sistemoms sklandžiai bendrai veikti, patogiai jas valdyti ir kartu
padidinti kiekvienos iš jų funkcionalumą.
Įsivaizduokite: jūs jau gulite lovoj, ruošiatės

miegoti ir staiga prisimenate, kad pamiršote išjungti šviesą vonioje arba virtuvėje.Jums nereikia
keltis! Protingojo namo sistema viską padarys už
jus.
Turint šią sistemą, jums nereikės pratintis prie
akinamos šviesos: kai tamsu, pavyzdžiui, žiemos

rytą, jūs įjungiate šviesą, bet nebūtinai visu pajėgumu, o tik iki tam tikro lygio. Jums nereikės
ieškoti šviesos jungiklių tamsiame koridoriuje –
šviesa automatiškai užsidegs, vos tik įeisite į šią
patalpą, ir užges, kai koridoriuje nebebus žmonių.
Tarkime, jūs užsimanėte pažiūrėti filmą. Daugiau nereikės vargti: užtraukti žaliuzes, užgesinti
šviesą, įjungti projektorių ar plazminį televizorių.
Tereikia paspausti mygtuką „Kinas“ – ir protingasis namas viską padarys už jus.
Tuo metu, kai jūs darbe arba išvykę į kelionę, protingasis namas nuolat palaikys optimalų
mikroklimatą, išsaugodamas jaukumą. Jis gali
pasirūpinti net kambarinėmis gėlėmis ir baldais.
Protingojo namo sistema visada leis jums ramiai
ilsėtis: išjungs nereikalingą šviesą arba, atvirkščiai, sukurs iliuziją, kad jūs esate namie – tam
tikru laiku įjungs šviesą pasirinktame kambaryje,
vėliau išjungs.
Protingasis namas visą laiką seka visų inžinerinių sistemų veikimą jūsų namuose. Jis neleis
įsiplieksti gaisrui dėl neišjungtos dujinės viryklės
ir neliks „abejingas“, kai dėl vienos ar kitos priežasties ims tekėti vanduo.
Protingojo namo sistema apsaugos jūsų būstą ir nuo įsibrovėlių. Jei kokiam nors piktadariui
ir pavyktų įsilaužti į vidų, sistema pati stengsis

Elektroninė sauga

kuo greičiau juo „atsikratyti“ sudarydama jam
nepakenčiamas sąlygas ir būtinai praneš apie tai
apsaugos tarnybai ir jums GSM ryšiu arba elektroniniu paštu.
Jūs taip pat galite pranešti savo namui, kad
greitai atvyksite. „Intelektualus” namas automatiškai sukurs atitinkamą aplinką, atsižvelgdamas
į paros laiką, įjungs foninę muziką, apšvies takelį
prie namo.
Galima ne tik pranešti apie savo atvykimą
– iš bet kurios vietos jums patogiu laiku galite
palaikyti ryšį su namais, sužinoti apie visų patalpose esančių sistemų būseną. Jums neprireiks
auklės paslaugų vaikams sudrausminti, kad jie
neleistų per daug laiko prie televizoriaus ekrano, kol jūsų nėra namie. Galėsite kontroliuoti tai
patys nuotoliniu būdu – protingasis namas jums
padės.
Tai tik maža dalis galimybių, kurias atveria
protingojo namo sistema. Tikriausiai teko matyti
visa tai fantastiniuose filmuose. Bet šiandien tai
– nebe fantastika. Dar prieš 7–8 metus tokius
patogumus turėti galėjo tik Billas Gatesas, bet
šiandien dauguma aukščiau išvardintų privalumų
pasiekiama įsigijus ir nebrangias sistemas.
Pagrindines protingojo namo funkcijas galima suskirstyti į tam tikras grupes.

1. Apšvietimo valdymas
Ši funkcija leidžia ne tik įjungti ir išjungti

šviesas visame name ar atskirame kambaryje, bet
ir tolygiai reguliuoti šviesos ryškumą. Jūs galite
valdyti viso namo apšvietimą nuotolinio valdymo
pulteliu arba stacionariu jungikliu. Apšvietimo
valdymo funkcija leidžia automatiškai įjungti
ir išjungti šviesą judesio jutikliais. Galima netgi
kurti apšvietimo scenas, priskirti jas atitinkamam
scenarijui ir valdyti tam skirtu jungikliu, judesio
jutikliais arba nuotolinio valdymo pulteliu.

2. Klimato ir energijos taupymo
kontrolė
Ši funkcija leidžia automatiškai valdyti šildymo sistemą (taip pat ir šildomas grindis) bei palaikyti nustatytą temperatūrą. Ji padeda automatiškai valdyti namo kondicionavimo bei vėdinimo
sistemas. Tai užtikrina reikiamą oro drėgnumą bei
kokybę.
Naudojantis šia funkcija, galima kontroliuoti
ir gerokai sumažinti energijos suvartojimą name.

3. Signalizacija ir avarinės sistemos
Šios sistemos sudedamosios dalys apsaugo
naudojamus įrenginius nuo elektros srovės stiprumo šuolių, kontroliuoja vandentiekio sistemos
sandarumą. Avarinė automatinė vandens bei
dujų tiekimo, taip pat šildymo sistemos išjungimo
funkcija apsaugos jūsų namą bei jame esantį turtą nuo galimų nelaimingų atsitikimų, susijusių su
šių sistemų sutrikimais. Be to, galima integruoti
bei automatiškai valdyti priešgaisrinę, apsauginę,
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taip pat įeigos kontrolės bei gaisro gesinimo sistemas.

4. Scenarijų kūrimas, pramogų valdymas bei kitos automatizacijos
Vieno mygtuko paspaudimu jūs galite įvykdyti keletą procesų prieš tai juos įtraukę į scenarijų.
Kiekvienam veiksmui galima priskirti nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką arba stacionarų jungiklį. Intelektualus namas gali valdyti ir namų kino
bei garso sistemas. Į protingojo namo sistemą
galima integruoti elektrinius durų užraktus, pakeliamųjų vartų automatinę sistemą bei daugybę
kitų jau naudojamų sistemų.

5. Vizualus ir nuotolinis sistemos
valdymas
Protingasis namas suteikia jums galimybę valdyti visas funkcijas ir sistemas sensorinio
valdymo pultu, kuris gali būti nešiojamasis arba
stacionarus. Iš bet kurios vietos, kur yra GSM arba
interneto ryšys, jūs galite ne tik stebėti visų intelektualaus namo sistemų darbą, bet ir jas valdyti.
Tam tereikia turėti asmeninį kompiuterį, delninuką arba mobilųjį telefoną ir interneto ar intraneto,
GPRS arba WiFi ryšį. Protingasis namas informuos
jus ir apsaugos tarnybą apie nenumatytas situacijas.

.

Taigi, protingasis namas jau tapo lengvai pasiekiama realybė.
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Ką gali ir ko negali
vaizdo stebėjimo
sistemos?
Atrodytų, parašyti apie tai, ką gali vaizdo stebėjimo sistemos ir ko jos negali,
labai paprasta. Tačiau tai nėra toks
lengvas dalykas, atsižvelgiant į jų fizines
savybes, naudojimo sritis ir problemas,
iškylančias naudojant šias sistemas.
Kalbėti apie įmanomus ir neįmanomus
dalykus vaizdo stebėjimo sistemose yra iš
tiesų sunku, kadangi tereikia užsiminti,
kad kokia nors funkcija yra neįmanoma,
iš karto kas nors įrodo priešingai. Tad
visai gali būti, kad praėjus 50 dienų
po šio straipsnio publikacijos, daugybė
skaitytojų pastebės, kad kai kurie čia
išdėstyti faktai yra pasenę...

Ką mes galime?

Julijus Dainovskis
UAB „Sareme“
komercijos direktoriaus
pavaduotojas

Mes galime žiūrėti tiesiai į subjektą, stovinti
prieš šviesą, ir jį matyti. Tai gali pasirodyti nereikšminga, tačiau dar prieš trejus metus tai buvo
įmanoma tik pasirinkus specialų apšvietimą arba
atitinkamą kameros buvimo vietą. Dabar, padedami šiuolaikinių technologijų, mes išmokome
matyti ir tamsoje, ir ryškioje šviesoje. Tai pasiekiama įvairiais metodais, tad reikėtų kruopščiai pasirinkti vieną ar kitą produktą. Deja, kol kas nėra
tokios technikos, kuri funkcionuotų bet kokiomis
sąlygomis vienodai gerai.
Mes galime matyti visiškoje tamsoje ir netgi per įvairias kliūtis, pavyzdžiui, rūką. Terminės
vaizdo kameros leidžia matyti visiškoje tamsoje
ne tik subjektą, bet ir jo veiksmus. Tokios terminės kameros naudojamos kartu su paprastomis
standartinėmis vaizdo stebėjimo kameromis.
Rinkoje yra kamerų, kurios automatiškai persijun-

gia į nakties režimą ir tampa jautresnės. Terminės
kameros dažniau naudojamos kariuomenėje, laivynuose ir pan.

Elektroninė sauga

Mes galime stebėti objektus, kurie yra labai toli
nuo kameros. Atstumas naujų technologijų dėka
nustojo būti kliūtis. Šviesos pralaidumas tampa
vis didesnis, kai atsiranda vis geresnių objektyvų.
Vaizdo kamerų matricos tampa vis jautresnės, todėl galima lengvai stebėti objektą naktį arba esant
blogam apšvietimui. Laikui bėgant atsiranda naujų technologijų, leidžiančių aiškiau matyti blogesnėmis sąlygomis, o senesnės technologijos tampa
vis pigesnės.
Mes galime automatiškai atpažinti asmenį be
kito žmogaus pagalbos. Veido atpažinimas mūsų
laikais nieko nebestebina. Tai gana dažnai naudojama vaizdo stebėjimo sistemose. Asmens atpažinimas tampa toks pat įprastas kaip ir PIN kodo
įvedimas, o veikdamos kartu šios funkcijos tikrai
gerokai padidina saugumą.
Mes galime aptikti ir atpažinti judančius
objektus, nustatyti jų judėjimo kryptį ir tipą. Artimiausiu laiku Didžiojoje Britanijoje bus pristatyta
nauja vaizdo stebėjimo technologija, kuri leis sistemai lengvai atskirti bėganti šunį nuo šliaužiančio
žmogaus. Iš pirmo žvilgsnio ši funkcija neatrodo
tokia svarbi, tačiau geriau panagrinėjus tam tikras
situacijas, pasidaro akivaizdu, kad tai gali padėti
išvengti nereikalingų reakcijų į medžių, debesų,
šviečiančių iškabų judesius. Naujos technologijos
tobulėja vis greičiau ir greičiau. Jomis pagrįstos
sistemos leidžia gerokai sumažinti žmogiškojo
faktoriaus įtaką, jos greičiau ir paprasčiau programuojamos ir vis pinga.
Mes galime aptikti ir atpažinti nejudančius
objektus. Skamba keistai, tačiau kai susiduriame
su nežinomų asmenų paliktais daiktais, tai yra
kai iškyla pavojus, kad tai gali būti sprogmenys,
iš karto suvokiame šios funkcijos būtinybę. Tokios
technologijos paprastai naudojamos oro uostuose,
stotyse ir pan.
Mes galime įsigyti daug daugiau kamerų
nei anksčiau, turėti bendrą įrašytos informacijos
duomenų bazę, sėkmingai ir saugiai šią informaciją archyvuoti. Jau šiandien labai paprasta stebėti,
valdyti informaciją, ją archyvuoti, programuoti
ir apskritai naudotis visa didele sistema iš vienos
vietos su vienu valdymo pultu.
Mes galime naudoti nespalvotas ir spalvotas
kameras vienu metu. Šiandien darbas su jomis
idealiai sinchronizuojamas. Lyg ir atrodytų, nieko
čia ypatingo, tačiau vis dėlto tai yra didelis žingsnis
į priekį. Išnyko būtinybė naudoti kameras su bendru signalo tipu, kad būtų užtikrinta įrašo kokybė ir
persijungimas iš vienos kameros į kitą. Dabar mes
drąsiai galime naudoti spalvotas ir nespalvotas
vaizdo stebėjimo kameras ir nebijoti, kad mūsų
sistema veiks blogai.
Mes galime automatiškai sekti judančius
objektus ir perjungti kameras pagal tai, kur juda

objektas, nespausdami jokių mygtukų. Ši funkcija
praplečia vaizdo stebėjimo ir automatikos sąsajų
galimybes. Saugos darbuotojui daugiau nebereikia perjunginėti kamerų ir monitorių rankomis.
Mes galime klasifikuoti ne tik kameras, bet ir
atskiras rodomo vaizdo atkarpas. Dabar galime ne
tik išjungti bet kurią kamerą, norėdami paslėpti ją
nuo pašalinių akių, bet ir „uždengti“ norimą kamera matomo vaizdo dalį. Įteisinus privačias zonas,
ginamos vaizdo sistemų vartotojų teisės. Dėl to
vaizdo sistemos tapo gerokai reikalingesnės ir patrauklesnės vartotojams.
Mes galime perduoti kokybišką vaizdą nenaudodami specifinių kabelių. Dabar tam užtenka turėti dvi gyslas, pavyzdžiui, UTP kabelio. Taigi
rodomo vaizdo perdavimo atstumai gerokai padi-
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dėjo, o naudojamų medžiagų sąnaudos ir kainos
sumažėjo.
Rašyti apie šiuolaikinių vaizdo sistemų privalumus ir jų teikiamas galimybes galima būtų dar
ilgai, tačiau pabandysiu parašyti apie tai, ko dar
negalime turėdami tokias sistemas. Taigi...

Ko negalime?
Mes negalime matyti kiaurai per sienas, duris
ir panašias kliūtis. Ateityje, tai bus, ko gero, pasiekta kokiu nors būdu, tačiau šiandien įprastos vaizdo
stebėjimo sistemos to neleidžia. Jei ateis diena, kai
žmonės supras, kaip galima matyti vaizdą per atomus ir molekules, tai bus galima gauti kokybišką
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vaizdą ir žiūrint per sienas.
Mes negalime įrašinėti ilgiau nei 300 minučių nepertraukiamai didelės raiškos realų vaizdą.
Artimiausiu laiku tai bus turbūt jau pasenusi
informacija, tačiau šiandien tenka pripažinti,
kad šiuolaikinėse sistemose vaizdo įrašymas ir
archyvavimas dar gerokai ribojamas.
Mes negalime perduoti didelės raiškos realaus vaizdo per internetą. Nors vaizdo perdavimo per globalųjį tinklą technologijos tikrai yra
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pažengusios į priekį, tačiau realiu laiku kokybišką ir itin raiškų vaizdą perduoti per internetą vis
dėlto tikrai sunku.
Mes negalime matyti visiškoje tamsoje
stebėdami vaizdą standartinėmis pigesnėmis
kameromis. Atsiranda vis daugiau standartinių vaizdo stebėjimo kamerų, kurių šviesos
jautrumas padidintas, tačiau jos vis tiek negali
perteikti vaizdo visiškoje tamsoje. Tad kol kas
tenka naudotis kameromis, kuriose yra funkcija

„Diena / naktis“.
Sričių, kuriose galime taikyti vaizdo stebėjimą, sąrašas yra labai ilgas ir jis nuolat ilgėja.
Šiame straipsnyje buvo siekiama aptarti bendras
vaizdo stebėjimo galimybes ir esminius stebėjimo sistemų trūkumus, nors jų yra tikrai daugiau.
Vaizdo stebėjimas kasdien tampa vis populiaresnis ir toks pat svarbus kasdieniame gyvenime,
kaip ir apšvietimas, oro kondicionavimas ar šildymas. l
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Nauja adresinių
centralių
IP vaizdo
kameros serija
©

SNC-RX550P, SNC-RZ50P, SNC-CS50P

Tomas Vyštaras
UAB ASĮ vadybininkas
„Bentel Security“ – tai didelė, tarptautinį pripažinimą pelniusi kompanija, kuri priklauso pasaulinio garso koncernui „Tyco“. Šiuolaikiškas požiūris į
informacijos ir technologijų amžių bei visapusiškas
įsiklausymas į klientų poreikius leido bendrovei
tapti išskirtinei ir užtikrintai įsitvirtinti apsaugos ir
priešgaisrinės apsaugos rinkose. Be mums gerai
žinomų konvencinių priešgaisrinų centralių serijos – vis dar nepakeičiamos tokių sistemų lyderės,
„Bentel“, atlikusi poreikių analizę ir intensyvius darbus atnaujindama ir tobulindama sistemas, išleido
naują FC500 adresinių centralių seriją. Ji ketina būti
rimta varžovė dabartiniams rinkos gigantams.
Šios centralės yra grakštaus, techniškai subalansuoto dizaino, visiškai programuojamos ir atitinka visus reikiamus EN standartus. Jos būna vieUAB „ASÁ“

JPEG, MPEG-4, H.264 FORMATAS
Vaizdas gali bûti iðsaugomas dviejais skirtingais
formatais
nos ir dviejų
kilpų, kiekviena gali sutalpinti iki 250

adresinių modulių ar jutiklių, turi vieną konvencinę
JUDESIO APTIKIMAS
zoną, kuriKamerose
apima iki 30
konvencinių daviklių. Gayra ádiegta judesio aptikimo funkcija,
lingas 5Akuri
maitinimo
šaltinis,
informatyvus
4 eilu-veiksmø: vaizdo
gali bûti susiejama
su keletu
vaizdo
perdavimas,
čių po 40iðsaugojimas,
simbolių LCD ekranas,
atmintis,
išsaugantiiðëjimo aktyvavimas
4 000 įvykių, ir galimybė naudojantis RS485 sąsaja
OBJEKTØ APTIKIMAS
sujungti iki
8 centralių bei kartotuvų daro jas tikrai
Aptinkami objektai prabuvæ nustatytoje zonoje
patrauklias
tiek galutiniam
tiek irbûti
šią naudojama átartinø
atitinkamà
laikà. vartotojui,
Funkcija gali
įrangą diegiančiai
Negana to,
„Bentel“
objektø kompanijai.
aptikimui vieðose
vietose
bei automobiliø
parkavimo
taisykliø
paþeidimamas
siūlo nemokamą
programinę
įrangą,
pasižyminčią nustatyti
gražia grafika, skirtą lengvai ir greitai programuoti
KITOS SAVYBËS
centralę, ¼”
nustatyti
bei stebėti įvykius. Dėl puikaus
Exwave HAD technologijos matrica, iki ©
0.44 mln
žemos kainos
ir
aukštos
kokybės iki
santykio
bei var- priartinimas, vaizdo
taðkø, diena/naktis,
x26 optinis
stabilizavimas,
2 áëjimø,
iki 2 valdomø iðëjimø,
totojui naudingų
savybių šiiki
centralė
taps neatsieatminties
kortelë,
dvipusis apsaugos
garso perdavimas
jama vidutinių
bei didelių
priešgaisrinų
sistemų dalis.
tel. 2363676

UAB ASĮ,Þirmûnø
Žirmūnų g.g.
139-315,
Vilnius, tel.info@asi.eu
(8 5) 2363676, info@asi.eu
139-315
Vilnius

www.asi.eu

www.asi.eu
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MOBOTIX novatoriškos
vaizdo stebėjimo sistemos
„Mobotix AG“ įkurta 1999 metais. Tuo metu pagrindinis tikslas buvo
sukurti internetinę kamerą, kuri galėtų
perduoti vaizdą tiesiogiai interneto
tinklais arba per ISDN be kompiuterio
pagalbos. Tik tokia novatoriška kompanija kaip „Mobotix“ galėjo sukurti
naują saugos technologijų koncepciją.
Siekiant aukščiausios kokybės, teko
atsisakyti to, kas buvo sukaupta per 60
vaizdo stebėjimo technologijų raidos
metų: analoginių signalų, mažos raiškos
ir trukdžių. Visa tai pakeista galingu
„Linux“ kompiuteriu su itin didelės raiškos vaizdo davikliais. Be to, optimizavus
ir įtvirtinus optiką, kameroje neliko judančių dalių. Daugybė visame pasaulyje
šiuo metu veikiančių „Mobotix“ kamerų
yra geriausias jų kokybės įrodymas.
Mindaugas Želvys
UAB „Vilniaus Altas“
vadybininkas
www.mobotix-lithuania.eu

Didelė rezoliucija
„Mobotix“ apsaugos kamerose naudojami
vaizdo jutikliai gali pateikti iki 3 Mpx rezoliucijos
vaizdą be interpoliacijos. Jeigu palygintume su
analoginėmis vaizdo kameromis, kuriose vaizdą
sudaro 288 eilutės, „Mobotix“ kameros pateiks 30
kartų, o palyginti su raiškiąja televizija HDTV – 1,5
karto detalesnį vaizdą.

Didelė sparta
Kamerose naudojami sparčiausi „Intel™” procesoriai kartu su puikiai optimizuotais vaizdų apdorojimo algoritmais leidžia pasiekti 30 kadrų per
sekundę vaizdo atnaujinimo dažnį. Tokia sparta

labai praverčia identifikuojant dideliu greičiu važiuojančių automobilių valstybinius numerius.

Puiki vaizdo kokybė
Tiesioginė šviesa „Mobotix“ kameroms – ne
problema! Naujasis tiesioginei šviesai atsparus
CMOS jutiklis ir laisvai vartotojo pasirenkamos
ekspozicijos zonos leidžia įrašinėti vaizdą pačiomis
įvairiausiomis apšvietimo sąlygomis: tiek tiesiogiai
į objektyvą šviečiant saulei, tiek filmuojant pro
langą tamsioje patalpoje.
Foninio apšvietimo (angl. backlight) kompensavimas yra dažnai girdimas terminas vaizdo
stebėjimo srityje. Dažnai gamintojai deklaruoja,
kad foninio apšvietimo kompensavimas padaro
tamsias paveikslo vietas šviesesnėmis, o šviesias
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– tamsesnėmis, tačiau praktikoje apšvietimo sąlygos dažnai kinta, todėl funkcija turi mažai naudos.
„Mobotix“ sistema leidžia vartotojui nustatyti zonas, kuriose vaizdas visuomet privalo būti ryškus.
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ra, be įprasto spalvoto vaizdo jutiklio, turi papildomą 10 kartų jautresnį nespalvotą jutiklį, veikiantį
IR spindulių režimu. Atsižvelgdama į apšvietimo
sąlygas, kamera pati perjungia jutiklius, taip užtikrindama kokybiškus spalvotus vaizdus dieną ir
aiškius bei kontrastingus vaizdus naktį.

Neribotos sistemos plėtimo galimybės
Decentralizuotas vaizdo skaitmenizavimas leidžia bet kada apsaugos sistemą papildyti naujomis
kameromis. Tam prireikia mažiausių laiko ir investicijų sąnaudų. Tereikia prie esamo tinklo prijungti
naują kamerą ir ją sukonfigūruoti. Panorėjus išplėsti saugomo archyvo dydį, pakanka į duomenų
saugojimo serverį įdėti papildomą kietąjį diską.

Unikali duomenų saugojimo koncepcija
MOBOTIX duomenų saugojimo koncepcija yra
stebėtinai paprasta, tačiau unikali. Žmonės nesunkiai suvokia, kad kamera gali saugoti informaciją
savo 64 MB vidinėje atmintyje, tačiau tai, kad pati
kamera kompiuteriniu tinklu gali šią atmintį perkelti į kompiuterio kietąjį diską ir išplėsti, daugeliui
yra nesuprantama. Failų išdėstymą serveryje organizuoja ne kompiuterio programinė įranga, o pati
kamera. Nebūtina turėti nei FTP serverį, nei diegti
specialias programas – pakanka standartinio
„Windows™“ arba „Linux™“ serverio. „Mobotix“
vaizdo įrašymo sistema leidžia praktiškai neribotą
talpą, nes šiuolaikiniuose serveriuose, naudojant
standartinius ir nebrangius IT komponentus, galima sutalpinti terabaitus informacijos.

Mažos energijos sąnaudos
„Mobotix“ ekspozicijos zonos nustatomos jas
pasirenkant bet kurioje vaizdo vietoje – nuotoliniu
būdu, taupant laiką ir pinigus. Aukščiau pavaizduoti paveikslai, gauti filmuojant kamera, kurioje
ekspozicijos zonos nebuvo nustatytos (viršuje),
buvo nustatytos abiejose durų pusėse (viduryje)
ir už durų (apačioje). Ekspozicijos zonos gali būti
nustatomos taip lanksčiai ir preciziškai, kad netgi
leidžia išvengti pavienių gatvės šviestuvų įtakos
vaizdui, stebint miesto gatvę naktį.
Naktiniam vaizdui stebėti skirta speciali kame-

Kamerose nėra judančių dalių, todėl jų nereikia
šildyti šaltuoju metų laiku. Net –30°C temperatūroje kamerai pakanka vidinių dalių skleidžiamos
šilumos, kad nerasotų objektyvai. Elektros energijos suvartojama ne daugiau kaip 3W, todėl visą
reikiamą elektros energiją galima tiekti Ethernet
tinklais (Power over Ethernet standartas). Be to,
galima naudoti tik vieną nepertraukiamo maitinimo šaltinį duomenų saugojimo serveriui ir visoms
sistemos kameroms.

Mažas tinklo apkrovimas
Daugeliu atvejų apsaugos vaizdo kameros
smarkiai apkrauna tinklą, bet tik ne „Mobotix“
produktai. „Mobotix“ sistema apima visą vaizdo
apdorojimą ir valdymą pačioje kameroje. Būdamos nepriklausomos nuo jokių centrinių vaizdo
įrašymo ir apdorojimo įrenginių (DVR), kameros
kompiuteriniu tinklu perduoda jau visiškai apdorotą informaciją, paverstą IP informaciniais paketais,
be to, tik tada, kai ją reikia įrašyti. Vidinė atmintis

leidžia kamerai veikti esant laikinų kompiuterinio
tinklo ar serverio sutrikimų. Unikalus MxPEG vaizdo kodavimas (codec) užtikrina ypač gerą raišką
(netgi sustabdžius vaizdą) ir mažesnę nei 2 procentų 100 Mbps tinklo apkrovą.

Patikimumas
Nesvarbu, kur šios kameros būtų naudojamos:
pramonėje (kameros turi IP65, FCC, UL ir VDE sertifikatus), kalnų viršūnėse, dykumose ar Antarktyje
– pažangi „Mobotix“ koncepcija užtikrina ilgalaikį
ir profesionalų darbą. Ir visa tai – be jokių papildomų hermetiškų korpusų ar papildomo šildymo.
Jei kada nors bandėte pasiekti aukštai sumontuotą
kamerą, kad ją sureguliuotumėte ar pakeistumėte, jūs tikrai būsite patenkintas kamera, neturinčia
jokių mechaniškai judančių dalių. Čia nėra dažnai
užšąlančios automatinės diafragmos, o panoraminis vaizdas gaunamas naudojant du objektyvus.
Taip pat pavyko išvengti ir nepatikimo keičiamo
židinio nuotolio objektyvo, tačiau nereikėjo atsisakyti optinio didinimo funkcijos. Abu objektyvai
yra suderinti gamykloje, stacionariai sumontuoti ir
perduoda puikius vaizdus daugelį metų.

Universalumas
Po daugelio programinės įrangos tobulinimo
metų „Mobotix“ kameroms buvo suteiktos tokios
funkcijos, kurių tikriausiai niekas nesitikėtų rasti
apsaugos vaizdo kamerose. Pavyzdžiui, apie kokį
nors įvykį kamera gali pati informuoti paskambinusi telefonu. Nustatytu intervalu ar laiku ji gali
atnaujinti jūsų interneto svetainėje demonstruojamą statybų ar kitų darbų eigos nuotrauką.

Paprastas sistemos įrengimas

.

„Mobotix“ apsaugos sistemai pakanka iš
standartinių ir nebrangių IT komponentų sudaryto
tinklo (Ethernet, „WiFi“, GSM ir t. t.) ir kompiuterio
su „Linux™“, „Windows™“ ar „Mac™“ operacinėmis sistemomis.
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Telefonspynės

Lietuvoje ir pasaulyje

Jaroslav Radzivilko
UAB „Sareme“
vadybininkas

Emil Kalilov
COMMAX Co.LTD
pardavimų vadybininkas
Rytų Europai

Telefonspynės Lietuvoje ir pasaulyje naudojamos jau gana seniai. Dar prieš dešimt–dvylika
metų buvo parduodamos daugiausia garso telefonspynės. Paprastai tai būdavo analoginės sistemos. Vaizdo telefonspynių retkarčiais pasirodydavo, bet kiekiu jos niekaip negalėjo konkuruoti
su paplitusiomis garso telefonspynėmis. Parduodamos vaizdo telefonspynės buvo dažniausiai
nespalvoto vaizdo ir gerokai brangesnes už garso
telefonspynes. Konkurencija tarp telefonspynių
gamintojų irgi buvo gana nedidelė, jų buvo palyginti nedaug.
Šiandien situacija labai pasikeitė. Instaliuojamų telefonspynių sistemų yra daug kartų
daugiau. Dabar jau sunku įsivaizduoti neseniai
pastatytą namą (taip pat ir daugiabutį), kuriame
nebūtų įrengta tokia sistema. Senos statybos
namų gyventojai irgi jas įsirenginėja. Daugiabučiuose daugiausia įrenginėjamos garso telefonspynės. Skaitmeninės yra daug populiaresnes už
analogines, nes lengviau įmontuojamos, gražiau
atrodo, be to, leidžia atrakinti duris ne vien raktu,
bet ir PIN kodu arba kortele.

Elektroninė sauga
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1 schema. Analoginė sistema
Privačių namų gyventojai dažniausiai perka
vaizdo telefonspynes, dabar jau neretai ir spalvotas. Čia, ko gero, turi reikšmės tai, kad skirtumas
tarp vaizdo ir garso telefonspynių kainos smarkiai
sumažėjo, be to, per pastaruosius dvejus metus
ir spalvotų vaizdo telefonspynių kainos smarkiai
krito. Tam turėjo didelės įtakos naujosios technologijos. Panašu, kad per keletą metų spalvoto
vaizdo telefonspynės užkariaus vis didesnę rinkos

dalį, o nespalvoto vaizdo telefonspynių privatiems namams bus parduodama gerokai mažiau.
Taip kadaise atsitiko nespalvoto vaizdo stebėjimo sistemoms, kurių šiandien parduodama ne
daugiau kaip 15 proc. nuo bendro parduodamų
sistemų kiekio.
Atrodo, kitaip klostosi situacija daugiabučiuose
namuose. Skaitmeninės garso telefonspynės sistemos vis dar yra kur kas populiaresnės Lietuvoje nei

6

6

6

6

6

(Floor Distributor)

vaizdo, nors manau, kad tam turi įtakos nepakankama informacija apie tokio tipo vaizdo sistemas.
Paprastai klientams siūloma garso sistema, net
nebandant svarstyti galimybės įrengti daugiabučiame name skaitmeninę vaizdo sistemą. Reikėtų
tarti keletą žodžių apie vaizdo, o ne, kaip įprasta,
garso telefonspynės sistemos pasirinkimą.
Pasaulyje tiek garso, tiek ir vaizdo sistemos,
skirtos daugiabučiams, būna analoginės ir skai-

6

(Floor Distributor)

Porter
(Main Distributor)

(Main Distributor)

6

6

Outside Distributor

6

2 schema. Nuosekliai sujungta skaitmeninė sistema
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tmeninės. Manome, kad analoginės sistemos tinkamos ir patogios naudoti ne daugiau kaip 8 abonentams. Jei jų daugiau, sistemos jau per didelės
ir nepatogios. Tada jau reikėtų rinktis skaitmenines
vaizdo sistemas. Norėtume kiek smulkiau aprašyti
keletą vaizdo telefonspynės sistemų, skirtų didesniam abonentų kiekiui.
Iš pradžių – apie analogines sistemas.
Dažniausiai jos jungiamos žvaigždės principu
(žr. 1 schemą).

8

Household~n

Household~n
2 (Coaxial)

8

Sistema gana patogi, jei abonentų yra kokie 8,
o įėjimas tik vienas. Ji daug pigesnė už skaitmeninę, leidžia naudoti skirtingus monitorius, jos priežiūra paprasta. Jeigu abonentų daugiau, sistema
pasidaro per daug gremėzdiška ir paini. Esant 8
abonentams, į iškvietimo skydelį ateina 32 laidai
(po 4 iš kiekvieno monitoriaus), o kiek jų prireiks,
jei abonentų bus daugiau?
Nuosekliai sujungtas skaitmenines sistemas naudoti jau gerokai patogiau. Tokią
sistemą gali naudoti iki 500 abonentų, joje
gali būti iki 999 iškvietimo skydelių. Sistema
itin patogi daugiabučiuose, kur gali būti labai
daug abonentų (žr. 2 schemą).
Aišku, tokios sistemos yra brangesnės, bet
turi savų privalumų. Įrengti jas daug paprasčiau,
palyginti su analoginėmis. Be to, prie tokių sistemų galima prijungti stotelę. Tai labai pravartu, jei
laiptinėje yra budėtojas (ypač populiaru Rusijoje,
Ukrainoje). Tokios sistemos leidžia sujungti vieną
abonentą su kitu. Prie monitorių galima įmontuoti
ir apsauginius jutiklius, taip pat vandens arba dujų
nuotėkių jutiklius, kad būtų galima stebėti butą ar
bet kurią kitą patalpą. Dažnai galima prijungti ir
kompiuterį, kuris leidžia atlikti patalpų stebėseną.
Prie tokių sistemų, kaip ir prie analoginių, galima
prijungti garso ragelius ir prireikus sumažinti sistemos sąnaudas. Į patalpas galima patekti naudojantis PIN kodu, kortele arba abiem būdais kartu.
Naujausios tokio pobūdžio sistemos, su
kuriomis teko susipažinti, – tai laipsniškai jungiamos skaitmeninės sistemos (žr. 3 schemą).
Kaip matyti iš 3 schemos, tai, ko gero, patogiausia montuoti sistema. Įdomu tai, kad ji tikrai
ne brangesnė, o netgi pigesnė už anksčiau gamintas skaitmenines sistemas. Viskam sujungti
naudojama UTP5e. Tai pigu ir patogu. Tokios sis-

Household 2

Household 2
2

4

Household 1

2

Household 1

Entrance Unit

Automatic Doors

8

3
Guard Station

Management PC

3 schema. Laipsniškai jungiama skaitmeninė sistema
temos gali aptarnauti iki 2 400 abonentų. Sistemą
tikrai paprasta sumontuoti ir programuoti. Prie jos
taip pat galima jungti garso ragelius, jei norima,
kad sistema būtų pigesnė. Ją galima naudoti
blokuotųjų ar individualių namų teritorijose arba
uždarame daugiabučių namų kvartale.
Visos daugiaabonentės vaizdo sistemos, apie
kurias kalbėjome, turi ir privalumų, ir trūkumų.
Kiekvienos sistemos galimybę būti pranašesnei
už kitą lemia vartotojų poreikiai ir naudojimo
sąlygos. Vis dėlto, mūsų nuomone, šiuo metu
labiausiai Lietuvos rinkos poreikius atitinkanti sistema yra ką tik minėtoji. Didžiausi jos privalumai
– paprastas ir pigus montavimas, santykinai nedidelė pačios sistemos kaina ir jos universalumas:
galima sujungti nuo kelių iki kelių šimtų ar net
tūkstančių abonentų.

Šiame straipsnyje nebuvo paminėtos dviejų
laidų vaizdo sistemos. Kol kas tai gana brangios
(palyginti su aptartosiomis) ir sudėtingos sistemos, norint jas naudoti reikia daug papildomų
žinių, be to, šiuo metu rinkoje jų dar nėra daug. l
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LG electronics

vaizdo apsaugos

sistema
Naujausiomis technologijomis
pagrįsta LG vaizdo apsaugos sistema
pasirūpins jumis – ji skirta saugoti
jūsų namus ir verslą.

Pačių gamintojų teigimu, tai kol kas analogų
rinkoje neturintis produktas. Kas gi daro šį produktą tokį išskirtinį? Būtent XDI (Extreme Dynamic
Image & Intelligent). Tai – procesorius, o tiksliau,
unikali signalo perdavimo ir apdorojimo sistema,
realiu laiku galinti atlikti keletą funkcijų. Gausus šių
kamerų sudedamųjų dalių bei funkcijų rinkinys ir
jų tarpusavio sąveika lemia ypatingą vaizdo kokybę
bet kokioje aplinkoje, bet kokiomis sąlygomis.

Ne paslaptis, kad viena iš didžiausių vaizdo
kamerų problemų vis dar tebėra priešpriešinė
šviesa. Prieš keletą metų dalis stebėjimo sistemų
gamintojų pasuko naujesnių technologijų keliu
ir pradėjo naudoti CMOS (Complementary Metal
Oxide Semiconductor) technologijos matricas. Bet
tai nedavė apčiuopiamos naudos, nes praktiškai
vaizdas tik nežymiai pagerėjo, o kainos šuolis buvo
milžiniškas. Likusieji vaizdo kamerų gamintojai liko

ištikimi CCD (Charge-Coupled Device) matricų pagrindu pagrįstoms sistemoms ir stengėsi tobulinti
pačią vaizdo apdorojimo sistemą. Kodėl? Todėl,
kad matrica pati savaime nesuformuoja spalvoto
vaizdo. Kiekvienas matricos elementas yra jautrus
šviesai ir jos siunčiamas elektros signalas priklauso
tik nuo šviesos intensyvumo. Visą „juodą“ darbą
atlieka procesorius, analizuodamas matricos atsiųstus šviesos duomenis.
LG electronics yra viena iš tų kompanijų, kurios
nusprendė tobulinti CCD sistemas. Ji pagerino pačią sistemą integruodama 12 bitų procesorių vietoj
8 bitų, kuriuos naudoja kiti gamintojai, taip pat į
sistemą integravo naujas bei patobulino anksčiau
naudotas funkcijas. Taigi, kaip LS900 serijos kameros išsprendžia tiesioginės šviesos problemą?
Naudojamos kelios funkcijos vienu metu. Viena iš
jų – patobulinta WDR funkcija. Jos veikimo principą apytiksliai būtų galima paaiškinti taip: du epizodai, gauti naudojant trumpos ir ilgos ekspozicijų
funkcijas su atvira ir uždara diafragma, „uždedami“
vienas ant kito, lyginami, pakoreguojami šešėliai ir
šie epizodai vėl sumuojami. Jei to nepakanka, tam
tikroms epizodo zonoms galima pritaikyti HSBLC
(Highlight Suppress Back Light Compensation)
funkciją. Tai patobulinta BLC funkcija, kuri ne tik
kompensuoja per didelį šviesos kiekį tolimesnia-

me vaizde, kad geriau matytųsi artimesnio vaizdo
detalės, bet ir uždengia juodos, baltos arba pilkos
spalvos dėmėmis per didelį šviesos srautą, kuris
trukdo atspindėti visą epizodą. Kamera vaizdą gali
suskirstyti į 16 zonų, bet kuriai iš jų galima įjungti ar išjungti šią funkciją. Kairiajame paveikslėlyje
matyti vaizdas, gautas filmuojant LS90x serijos kamera (1 pav.), dešiniajame – standartine (2 pav.).
Ši unikali sistema leidžia išspręsti seniai neduodančias ramybės problemas: išryškinti automobilių
numerius tamsiu paros metu, šviečiant automobilio žibintams, taip pat išryškinti žmogaus, einančio
į patalpą pro stiklines duris, bruožus ir pan.
Žinoma, kad kiekviena spalva turi savo temperatūrą. Spalvų analizavimas – taip pat anksčiau
minėto procesoriaus darbas. Jis analizuoja gretimų
šviesos jutiklių reikšmes ir nustato jų spalvą. Tai dar
vienas šių kamerų privalumas, nes XDI procesorius
sugeba užfiksuoti ir išanalizuoti platesnį nei įprastos kameros spalvų temperatūros diapazoną. Tai
puikiai matyti 1 lentelėje.
Spalvų interpoliacijos algoritmą gamintojai
dažniausiai laiko paslaptyje.
Dar viena unikali šių kamerų savybė –gebėjimas „matyti“ tamsoje. LS900 serijos kameroms
reikalingas tik 0,00003 liuksų apšvietimas nespalvoto vaizdo režimu (žr. 2 lentelę).

1 pav. Vaizdas, gautas filmuojant LS90x serijos kamera

2 pav. Vaizdas, gautas filmuojant standartine kamera

Elektroninė sauga / reklama

Apšvietimas

Atitikmuo

0.00005 lux

Žvaigždžių šviesa

0.0001 lux

Apsiniaukęs, be mėnulio nakties dangus

0.001 lux

Neapsiniaukęs nakties dangus be mėnulio

0.01 lux

Delčia, priešpilnis

0.25 lux

Pilnatis, neapsiniaukę

10 lux

Žvakė už 30 cm

50 lux

Gyvenamasis kambarys

400 lux

Gerai apšviestas biuras

1000 lux

Standartinis TV studijos apšvietimas

32000 lux

Vidutinė šviesa dieną (min.)

100000 lux

Vidutinė šviesa dieną (maks.)

1,7000K

3,0000K 4,0000K

5,0000K
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7,0000K

10,0000K

11,0000K

2 lentelė
Tai atliekama gana paprastai: didinamas signalo intensyvumas, pašalinami triukšmai, atsirandantys dirbtinai keliant signalo intensyvumo lygį, ir
lėtai praleidžiami pro skaitmeninę diafragmą (angl.
Digital Slow Shutter – DSS )(žr. 3 pav.).

AGC

3D-DNR

3 pav.

Sistema
Raiška taškais
Matrica
Linzė
Signalo apdorojimas
Sinchronizacija
Skanavimo dažnis (H)
Skanavimo dažnis (V)
Raiška eilutėms
S/N santykis
Minimalus apšvietimas
Išėjimo signalas
Funkcijos: D&N
WDR
Filtras
Signalo stiprinimas
Diagramos greitis
E. jautrumas
Baltos sp. balansas
Judesio detekcija
Privatumo zonos
Meniu ekrane
Skaitmeninis pritraukimas
HSBLC
Maitinimo šaltinis
Energijos sąnaudos
Darbinė temperatūra
Saugojimo temperatūra
Svoris
Matmenys

DSS

1 lentelė
Savaime suprantama, gamintojai nėra linkę
atskleisti, kokie procesai vyksta ir kaip jie reguliuojami. Žinomas tik faktas, kad šiai kamerai reikia
viso labo 0,00003 liuksų apšvietimo, jeigu ji veikia
nespalvoto vaizdo režimu. Pribloškiantys yra ir dar
du skaičiai. Pirma – tai kameros rezoliucija. Šios
kameros, veikdamos spalvoto vaizdo režimu, turi
570 TV eilučių, tuo tarpu kiti stebėjimo kamerų

gamintojai toli gražu negali pasigirti pasiekę tokį
rezultatą. 700 TV eilučių esant nespalvoto vaizdo
režimui – tai antras, dar įspūdingesnis, skaičius, ir
vargu ar kam yra pavykę tai pasiekti. Žinoma, dar
daug privalumų bei funkcijų liko neaprašyta, bet
žemiau pateiktos specifikacijos – tikrai iškalbingos
(žiūrėti 3 lentelę).

.

LS903N/P-B

LS902N/P-B/B1

LS901N/P-B/B1

NTSC / PAL
NTSC: 410 K / PAL: 470 K
1/3’’ Super HAD CCD
C/CS Mount
LG XDI DSP
Vidinė / išorinė (Line Lock)
NTSC: 15.734 KHz / PAL: 15.625 KHz
NTSC: 59.94 Hz / PAL: 50 Hz
570 TV Line
Daugiau 52 dB (AGC Off)
Spalvotas: 0,0003 Lux
Juodai / baltas: 0,00003 Lux
1 Vp-p Composite (75 ohm)
B: ICR D&N
60 dB
3D-DNR
Žemas / vidutinis / aukštas
PAL: 1/50~ 1/90,000
Auto (x1~x128)/ Fix (x2,...., x512)
Rankinis
4 sritys
3 zonos
0
X8 (Built in Pan/Tilt)
0
DC 12V / AC24V
4.4 W
~10C~50C / 0% RH~80% RH
~20C~60C / 0% RH~85% RH
420 g
68 x 61.5 x 122 mm

NTSC / PAL
NTSC: 410 K/ PAL: 470 K
1/3’’ Super HAD CCD
C/ CS Mount
LG XDI DSP
Vidinė / išorinė (Line Lock)
NTSC: 15.734 KHz / PAL: 15.625 KHz
NTSC: 59.94 Hz / PAL: 50 Hz
570 TV Line
Daugiau 52 dB (AGC Off)
B1 (0,1 Lux)
B1 (0,1 Lux)
1 Vp-p Composite (75ohm)
B: ICR D&N / -B1: Digital D&N
60 dB
3D-DNR
Žemas / vidutinis / aukštas
PAL: 1/50~ 1/90,000
–
Rankinis
4 sritys
3 zonos
0
X8 (Built in Pan/Tilt)
0
DC 12V / AC24V
4.4 W
~10C~50C / 0% RH~80% RH
~20C~60C / 0% RH~85% RH
420 g
68 x 61.5 x 122 mm

NTSC / PAL
NTSC: 410 K / PAL: 470 K
1/3’’ Super HAD CCD
C/CS Mount
LG XDI DSP
Vidinė / išorinė (Line Lock)
NTSC: 15.734 KHz / PAL: 15.625 KHz
NTSC: 59.94 Hz / PAL: 50 Hz
570 TV Line
Daugiau 52 dB (AGC Off)
Spalvotas: B ( 0,0003 Lux) / B1 (0,1 Lux)
Juodai /baltas: B (0,00003 Lux) / B1 (0,1Lux)
1 Vp-p Composite (75 ohm)
B: ICR D&N /-B1: Digital D&N
–
3D-DNR
Žemas / vidutinis / aukštas
PAL: 1/50~ 1/90,000
Auto (x1~x128)/ Fix (x2,...., x512)
Rankinis
4 sritys
3 zonos
0
X8 (Built in Pan/Tilt)
0
DC 12V / AC24V
4.4 W
~10C~50C / 0% RH~80% RH
~20C~60C / 0% RH~85% RH
420 g
68 x 61.5 x 122 mm

3 lentelė
UAB “Baltų tinklo prekyba”
Naugarduko 29, Vilnius LT-03227
Tel. +370 5 2330105, faks. +370 5 2132940
Mob. tel. +370 686 88321, www.baltutinklas.lt

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
priemones, taip
taip
apsaugos sistemas, nekilnojamojo turto ar kitokios nuosavybės elektroninės kontrolės
kontrolėspriemones,
pat
narkotikų
bei
sprogstamųjų
medžiagų
aptikimo
įranga.
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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Nauja SATEL
apsaugos produktų
karta
Nauja apsaugos nuo įsilaužimo valdymo centralių grupė Integra yra viena iš
pagrindinių Satel kompanijos bendro produkto rinkinio dalių. Didelis Satel
įrenginių pasirinkimas leidžia optimaliai pritaikyti įvairius komponentus individualiems apsaugos sistemų sprendimams – nuo mažos parduotuvėlės ar buto iki didelio
komercinio pastato. Satel kompanija taip pat daug dėmesio skiria apsaugos sistemos
„draugiškai“ vartotojo sąsajai, siekdama, kad sistemą programuoti, prižiūrėti ir naudoti kiekvieną dieną būtų patogu.
arba automatikai valdyti. Integra yra modernios,
europietiškos apsaugos centralės, pagamintos pagal
ISO9001:2000 standartus, jų kaina yra tikrai nedidelė, palyginti su kitų gamintojų analogiškų apsaugos
centralių. Satel centralių kokybę ir patikimumą įrodo
CE sertifikatai.

Paulius Ruzgys
UAB „Telekonta“
inžinierius-vadybininkas

INTEGRA – nauja apsaugos valdymo centralių grupė
Integra yra pačios galingiausios ir tobuliausios

apsaugos valdymo centralės, pagamintos kompanijos Satel. Integra grupę sudaro penkios skirtingos
apsaugos valdymo centralės, tarpusavyje išsiskiriančios palaikomų objektų, sričių, zonų, išėjimų ir
kitų funkcijų skaičiumi bei plėtimo galimybėmis.
Viena iš penkių Integra apsaugos centralių gali
būti pasirenkama pagal poreikį, priklausomai nuo
planuojamos apsaugos sistemos dydžio. Mažiausia apsaugos centralė Integra 24, turinti 4 zonas
plokštėje ir galimybę plėsti zonas (prie centralės
prijungiami papildomi zonų išplėtimo moduliai)
iki 24, gali būti naudojama mažiems objektams
apsaugoti. Didžiausia Integra 128 apsaugos centralė,
turinti 16 zonų plokštėje ir galimybę plėsti zonas iki
128, gali būti naudojama didelių objektų apsaugai

įranga yra kliento-serverio tipo, veikianti Windows
XP aplinkoje ir leidžianti gautus įvykius valdyti
keliems operatoriams iš skirtingų darbo stočių.
Formatai Contact ID, Ademco, Silent Knight, Sescoa,
Franklin, DCI, Vertex, Radionics 1400 Hz, Radionics
2300 Hz atpažįstami automatiškai.

Nauja apsaugos centralė INTEGRA
SATEL įėjimo kontrolės sistema
128WRL
ACCO
Integra apsaugos centralių grupės naujiena yra
Integra 128WRL. Čia suderintos įprastinės apsaugos centralės Integra ypatybės su bevielių sprendimų privalumais. Integra 128WRL turi integruotą
868MHz dvikryptį ryšį, leidžiantį prie centralės
prijungti bevielę Satel kompanijos įrangą Abax,
kurią sudaro bevieliai komponentai: PIR jutikliai,
magnetiniai kontaktai, sirenos, zonų ir išėjimo
moduliai, skirti laidiniams jutikliams ar valdymo
įrenginiams prijungti. Integra 128WRL taip pat turi
įmontuotą GSM/GPRS ryšio komunikatorių, kuris
suteikia galimybę prijungti centralę prie apsaugos valdymo centro per GSM tinklą, nenaudojant
papildomų komunikacijos modulių, kai neprieinamas telefono ryšys. Dėl visų šių privalumų prireikia
mažiau papildomų modulių ir jungiamųjų laidų,
todėl gerokai mažiau laiko sugaištama diegiant
apsaugos sistemą.

Satel sukūrė naują įėjimo kontrolės sistemą
Acco. Acco sistemos durų valdiklis yra suprojektuotas vienerioms durims valdyti. Durų valdiklis gali
veikti autonomiškai arba priklausyti didelei įėjimo
kontrolės sistemos daliai. Vienas durų valdiklis saugo 24 000 sistemos įvykių, jam galima priskirti iki 1
024 vartotojų, o kiekvienam vartotojui – vieną iš 256
savaitės prieigos tvarkaraščių. Nemokama programinė įranga leidžia konfigūruoti ir valdyti iki 255
durų valdiklių tinklą, prijungtą prie kompiuterio
per USB/RS-485 keitiklį.

.

SATEL apsaugos stebėjimo stotis
STAM-2
Satel kompanija taip pat siūlo atnaujintą
apsaugos sistemų stebėjimo pultą STAM-2, skirtą apsaugos centralių siunčiamiems signalams
stebėti. Stebėjimo pultas leidžia prijungti neribotą kiekį abonentų, spausdinti su jais susijusius
dokumentus ir jiems skirtas ataskaitas. Valdymo
centralė prie STAM-2 stebėjimo stoties gali būti
prijungiama per telefono liniją, Ethernet (TCP/
IP) ir GSM tinklus. Stebėjimo stoties programinė

Atstovas Lietuvoje:

www. telekonta.lt
info@telekonta.lt

Vilniuje: Žemaitės g. 17, LT-03118, tel. (5) 215 18 49
Šiauliuose: Vytauto g. 85, LT-77155, tel. (41) 52 22 62
Klaipėdoje: Minijos g. 15, LT-91207, tel. (46) 31 09 99
Panevėžyje: Respublikos g. 38, LT-35173, tel. (45) 58 17 71
Mažeikiuose: Vydūno g. 13, LT-89225, tel. (443) 548 42
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Naugarduko g. 32/2, LT-03225 Vilnius
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sareme@sareme.lt, www.sareme.com
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Akmenėlis į
tiekėjų daržą
Apsaugos sistemų įrangos tiekėjai – mūsų gerbiami kolegos, tačiau šįkart po jų
„daržą“ nutariau pasižvalgyti iš pirkėjo „varpinės“.
Dauguma saugos sistemų įrangos pardavėjų, o gal ir visi, užsiima prekyba,
kurią galima būtų pavadinti „kontorine“. Taigi, norėdamas nusipirkti kokią nors
įrangą, jos instaliuotojas pirmiausia turi atvykti į tam tikrą kontorą, kurioje sėdi
pardavimo vadybininkas (geresniu atveju – keli), ant sienų kabo keli stendai su
apdulkėjusiais produkcijos pavyzdžiais, gali stovėti ir kelios spintos su tokiu pat,
atsiprašau, šlamštu. Sulaukęs, kol bus išsiaiškinta, ko jis pageidauja, ir gavęs išrašytą
sąskaitą, pirkėjas siunčiamas į sandėlį atsiimti pirkinio. Keliauti tenka iš vieno
aukšto į kitą, iš vieno pastato galo į kitą arba net į už kelių šimtų metrų stovintį
kitą pastatą. Tiesa, kartais pakanka palaukti vietoje, kol iš kažkur bus atneštas
maišelis su pirkiniais. Lyg ir didelės problemos nėra. Bet ar tikrai taip?

Gintautas Matačiūnas
UAB „Grifs AG“
technikos direktorius

Iš tiesų sunkumai dažniausiai prasideda jau
tada, kai prie kontoros reikia susirasti vietą automobiliui pasistatyti. Po to tenka gaišti laiką
laukiant eilėse, smaksoti į senokai niekieno nejudintus ir jau gerokai nusibodusius gaminių pavyzdžius, vėliau – bėgioti tarp aukštų ir pastatų,
nešioti nusipirktas prekes ne vieną šimtą metrų...
Visa tai jums, gerbiami pardavėjai, gerai žinoma.
Tiesiog jūsų akys priprato prie tokių vaizdų, tai
tapo rutina, neišvengiama pardavimo dalis, ir
tiek.
O gal geriau, stovėdami eilutėje, pasvajokime?
...Atsidaro N mieste modernus saugos sistemų įranga prekiaujantis prekybos centras, na,
kas nors panašaus kaip „Mokėk, mes sukrausim,
vežk“. Klientų patogumui – didžiulė automobilių stovėjimo aikštelė. Pačiame prekybos centre
jų laukia dvi prekybos salės. Pirmojoje, toje, kur
savitarna, gali stumtis vežimėlį ir krautis į jį visas
reikiamas prekes: nuo varžtų iki vaizdo kamerų
ar centralių. Prie kasos pateiki nuolaidų kortelę,
užsimoki, stumiesi vežimėlį prie mašinos. Sudie,
centriuk...
Kitoje salėje verda kiek kitoks gyvenimas.
Čia karaliauja didmenininkai. Jiems pasiūloma

kavos. Juk nesunku įskaičiuoti į prekės kainą kelis
centus ir už juos pavaišinti. Žinoma, aš tokiems,
kurie perka didmena, pasiūlyčiau ne tik kavos ar
arbatos. Paduočiau netgi pakabą paltui ar striukei
pasikabinti. Vasarą įjungčiau kondicionierių ir nepamirščiau pasiūlyti gaiviųjų gėrimų ar bent jau
stiklinę kitą tyro šaltinio vandens. Viskas klojasi
lyg sviestu patepta: 5 minutės kavos puodeliui,
sąskaita išrašyta, galima keliauti prie rampos.
Čia pirkėjui sukraunamos... taip, taip, būtent SU-

Saugos tarnybos

KRAUNAMOS jo pasirinktos prekės. Tada jau galima atsisveikinti su šiuo centru. Greičiausiai iki kito
karto, nes malonu buvo pirkti.
Tai mes išvydome svajonėse apsilankę pirmajame šio prekybos centro aukšte. Ne mažiau dėmesio vertas ir antrasis aukštas. Pirmiausia todėl,
kad čia įsikūrusi ne administracija, čia – mokymo
centras, kuriame nuolat vyksta paskaitos, seminarai ir individualūs mokymai. Čia prekybos centro inžinieriai moko savo klientų – instaliuotojų
– personalą, kaip diegti, programuoti ir prižiūrėti
įsigytas sistemas ar atskiras jų dalis. Stengiamasi,
kad mokomi vadybininkai gerai įsidėmėtų visus
prekių privalumus, kurie gali būti svarbūs klientams. Po to išrašomi ir įteikiami sertifikatai ar tiesiog pažymėjimai apie išklausytą ir išmoktą kursą.
Juos tikrai ne gėda pasikabinti savo darbo vietoje
ant sienos, ne tik todėl, kad jie įrėminti gražiai atrodo (tai irgi privalumas), bet ir todėl, kad jie yra
patikimas gautų žinių įrodymas.
Ir pagaliau – dar viena labai svarbi, galbūt
pastato rūsyje įsikūrusi, prekybos centro dalis –
Nekokybiškos įrangos keitimo skyrius.
Apgailestaujant, kad ką tik įsigyta įranga,

tegu ir nedidelė jos dalis, genda, tenka vėl sugrįžti
į realybę. Dabar susiklosčiusi tikrai ydinga situacija, kai instaliuotojas tampa už prekių kokybę atsakingas asmuo. Mes, instaliuotojai, dirbame kaip
jūsų, pardavėjai, prekių pardavimo agentai. Mes
dedame daug pastangų, kad būtent jūsų prekes
(įrangą) nupirktų galutinis pirkėjas. Mes ir liekame kalti galutinio pirkėjo požiūriu, jeigu prekė
pasirodo nekokybiška. Pirkėjas iš mūsų reikalauja
nedelsiant pakeisti nekokybišką prekę. Mes gaištame laiką keisdami tokias prekes, taigi patiriame
materialinę žalą. Be to, rizikuojame užsitarnauti
nekokybiškos įrangos instaliuotojų reputaciją.
O ką tuo metu veikia įrangos pardavėjas, iš
kurio mes nusipirkome nekokybišką prekę? Ogi
visaip bando išsisukinėti, kad nereikėtų keisti
nekokybiškos prekės. Netgi didelių užsienio gamintojų atstovai deda didžiules pastangas, kad
tik pavyktų nekeisti nekokybiškos įrangos. Tam
sugalvota įvairių absurdiškų reikalavimų prirašytų
dokumentų, kuriuos turi užpildyti nekokybišką
prekę įsigijęs klientas. Net ir tokiu atveju prekės
pakeičiamos ne iš karto. Imamasi (arba tik deklaruojama, kad tai daroma) nekokybiškų prekių
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remonto ir kitokių gudrybių.
Mieli pardavėjai, tokiais veiksmais jūs ne tik
šiurkščiai pažeidžiate LR įstatymus, bet ir – tai,
mano manymu, dar svarbiau – menkinate savo
ir jūsų atstovaujamų gamintojų vardą. Jau vien
tai, kad nekokybiška prekė atsidūrė prekyboje, –
dėmė tiek prekių gamintojo, tiek atstovo vardui.
Ką jau kalbėti apie sudaromas kliūtis šią prekę
pakeisti į kokybišką?
Dar blogiau, kai tokias prekes nesertifikuotose
dirbtuvėse bandoma remontuoti ir grąžinti pirkėjui. Kas atsakys, jeigu dėl tokio „pataisyto“ judesio
jutiklio ar centralės įvyks vagystė? O kas atlygins
nuostolius, kai dėl tokio įrenginio klaidingų suveikimų saugos tarnybos greitojo reagavimo grupės
būna priverstos važinėti prie saugomo objekto po
keliolika ar keliasdešimt kartų per parą? Galų gale
kas pataisys pašlijusią jūsų ir jūsų parduodamų
prekių reputaciją instaliuotojų ir galutinių vartotojų akyse?
Taigi, viliuosi, kad pakvietimo į naują prekybos ir paslaugų centrą neteks labai ilgai laukti.
Juolab kad jūs jau žinote, ko iš jo tikimės...

.
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Darbų sauga...
Darbų sauga... Kas tai? Koks jos
vaidmuo įmonės veikloje? Toks klausimas neretai kyla besisteigiančių įmonių
vadovams, kurie dar planuoja būsimas
išlaidas ir pajamas... Ir vis dėlto keista,
bet dažnai tai, kad darbuotojų sauga
ir sveikata yra labai svarbus aspektas
įmonės veikloje, jų vadovai suvokia tik
įvykus joje nelaimingam atsitikimui –
lengvam, sunkiam... ar net mirtinam.

Inga Zmitrovič
UAB „Kontektumas“
saugos darbe inžinierė

Statistika liūdna – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos duomenys rodo, kad
nelaimingų atsitikimų darbe mūsų šalyje nemažėja. Lietuvoje darbuotojai savo darbo vietose žūva
dažniau nei bet kurioje kitoje Europos Sąjungos
valstybėje. Šie skaičiai atsiranda dėl netinkamo
įmonės vadovų ir jų įgaliotų asmenų darbuotojų
saugai ir sveikatai požiūrio į galiojančių teisės aktų
reikalavimų laikymąsi ir į darbuotojų darbo sąlygų
gerinimą įmonėse.
Neretai iš Valstybinės darbo inspekcijos pranešimų, spaudos, televizijos sužinome sunkių ir
mirtinų nelaimingų atsitikimų aplinkybes ir priežastis.

Statybos – vienas pavojingiausių veiklos
sektorių, kuriame įvyksta daugiausia nelaimingų
atsitikimų. Tie nelaimingi atsitikimai dažniausiai
būna tipiniai, jų priežastys kartojasi: darbai statybos objektuose vykdomi darbuotojams nedėvint
šalmų; aukštalipiai neišmokyti atlikti darbus aukštyje; dirbant aukštyje ir nesant kolektyvinių saugos priemonių apsaugos diržai nenaudojami arba
iš viso neišduodami; kranų darbų vadovai, krovinių
kabinėtojai dirba be šiam darbui atlikti reikalingų pažymėjimų; darbai atliekami ant atsitiktinių
paaukštinimo priemonių; pavojingos zonos nėra

tinkamai aptvertos; pavojingi darbai atliekami be
paskyrų-leidimų... Žodžiu, darbai statybvietėse
atliekami nesilaikant darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų. Galima vardinti dar daugiau priežasčių, dėl kurių gali įvykti
nelaimingų atsitikimų statybos objektuose, bet
noriu atkreipti jūsų dėmesį ir į kitas įmonių veiklos sritis, kuriose darbuotojų sauga yra tokia pat
svarbi.

Apdirbamoji pramonė. Čia nelaimingų
atsitikimų darbe skaičius taip pat nedžiugina. Be
jų, šioje srityje dirbantiems žmonėms ypač būdingos profesinės ligos. Neretai nelaimės įvyksta
dėl netinkamos darbuotojų kontrolės: darbuotojai
dirba be ausų kamštelių, ausinių, apsaugančių
nuo triukšmo, nenaudojamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės arba darbuotojams jos tiesiog
neišduodamos. Staklių ir kitų įrenginių gamintojo
parengtos naudojimo instrukcijos neverčiamos į
valstybinę kalbą, darbuotojai su jomis nesupažindinami.
Statybos, kasybos, karjerų eksploatavimo,
apdirbamosios pramonės, transporto, sandėliavimo, elektros, dujų ir vandens tiekimo, žemės ūkio,
kelių ženklinimo, prekybos įmonės, automobilių
techninės priežiūros dirbtuvės, sporto klubai, vieš-

Saugos tarnybos
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Neatsargumas ir abejingumas prie gero nepriveda niekada.

bučiai, restoranai, kepyklos, kirpyklos... Nesvarbu,
kokia įmonės veikla ir koks jos dydis, – darbuotojų
sauga joje yra vienodai svarbi. Ir klysta tie, kurie
mano, kad mažose įmonėse neįvyksta nelaimingų
atsitikimų, darbuotojai nesuserga profesinėmis ligomis ir kad darbuotojų sauga bei sveikata tokiose
įmonėse galima rūpintis mažiausiai. Manantieji,
kad darbuotojų sauga yra našta įmonės vadovui,
papildomos ir nereikalingos išlaidos, yra visiškai
neteisūs, nes būtent nesirūpinant darbuotojų
sauga ir sveikata įmonėse ir įvyksta nelaimingi
atsitikimai, kurių pasekmės visiems žinomos –
prarandami patyrę specialistai, tam tikram laikui
arba... visam laikui, nukenčia gamyba beieškant
naujų darbuotojų... Dabartinė Lietuvos padėtis,
aktyvėjanti lietuvių migracija į kitas šalis ir dėl to
vis auganti problema rasti kvalifikuotų specialistų
dažniausiai verčia į darbą priimti jaunus, nepatyrusius darbuotojus, kuriuos reikia papildomai
mokyti, tam skirti laiką, kurį galima būtų išnaudoti
gamybai. Prastovos, darbuotojų trūkumas – visi
šie veiksniai stabdo gamybą, įmonės patiria nuostolių. Ką jau kalbėti apie nelaimingų atsitikimų
tyrimo metu nustatytus pažeidimus, už kuriuos
įmonės vadovai turi mokėti baudas, apie padidėjusius socialinio draudimo įmokų tarifus, o kur

dar išlaidos nelaimės metu sugadintos įrangos ir
apgadinto pastato remontui..
Taigi, norite pasiekti gerą darbo kokybę, vis
didėjantį produktyvumą, turėti pastovų ir sveikata
nesiskundžiantį kolektyvą, išvengti papildomų
išlaidų nelaimingų atsitikimų padariniams tvarkyti, sutaupyti darbo laiko nelaimingų atsitikimų
ir profesinių ligų tyrimui – rūpinkitės darbuotojų
sauga ir sveikata įmonėje:

.
.
.
.
.

leiskite įsakymus dėl asmenų, atsakingų už
darbuotojų saugą ir sveikatą, paskyrimo įmonėje;
steikite įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas iš kvalifikuotų, apmokytų tarnybos
specialistų, arba samdykite įstaigas, atliekančias
šias funkcijas;
sekite padalinių vadovų atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pažymėjimų galiojimą;
instruktuokite darbuotojus pagal tinkamai
parengtas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
pirmą kartą instruktavę darbuotoją,
neslėpkite darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo registravimo žurnalo į tolimą stalčių,

.
.

instruktuokite darbuotojus periodiškai, kaip reikalauja įstatymai;
skirkite lėšų ir laiko darbuotojų mokymams,
mokykite juos įmonės viduje;
steikite darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą įmonėje, organizuokite darbuotojų atstovų
rinkimus, stebėkite darbuotojų saugos ir sveikatos
komiteto veiklą įmonėje, jo priimamus sprendimus;

Atsitiktinės paaukštinimo priemonės – vienas
didžiausių pavojų statybos objekte.
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.
.
.
.
.

patvirtinkite nemokamai išduodamų darbuotojams asmeninių apsaugos priemonių sąrašą
ir skirkite lėšų šioms priemonėms įsigyti;
skirkite darbuotojus, atsakingus už asmeninių apsaugos priemonių bei darbo drabužių išdavimą darbuotojams, asmeninių apsaugos priemonių išdavimo apskaitos kortelių pildymą;
patvirtinkite įmonėje atliekamų pavojingų
darbų sąrašą, kontroliuokite darbuotojų, atliekančių tokius darbus įmonėje, mokymus, paskyrų-leidimų, reikalingų šiems darbams atlikti, išdavimą;
registruokite potencialiai pavojingus įrenginius vadovaudamiesi norminių teisės aktų reikalavimais ir paskirkite atsakingą už šių įrenginių
priežiūrą asmenį;
kontroliuokite darbuotojų sveikatos tikrinimų organizavimą (visi darbuotojai privalo tikrintis
sveikatą prieš įsidarbindami įmonėje ir dirbdami
periodiškai pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų
sveikatos tikrinimo grafiką);
atlikite įmonėje profesinės rizikos vertinimą ir užpildykite įmonės darbuotojų saugos ir
sveikatos būklės pasą, peržiūrėkite jo duomenis ir
parenkite spausdintą variantą iki kiekvienų metų
vasario 15 dienos;
imkitės priemonių, kad įmonės statiniai,
kuriuose įrengtos darbo vietos, pačios darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų
reikalavimus ir kontroliuokite, kaip šių reikalavimų
laikomasi jūsų įmonėje.

.
.

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų,
kuriuos kiekviena įmonė turi parengti, pobūdis priklauso nuo įmonės veiklos rūšies, dydžio,
atliekamų darbų. Šiame straipsnyje išdėstyti tik
tam tikri reikalavimai, būtini darbuotojų saugai ir
sveikatai įmonėje užtikrinti. Svarbu nuolat sekti

Kitose šalyse darbuotojai neaprūpinami galvos apsaugos priemonėmis, tačiau patys stengiasi bet kokiu būdu
apsisaugoti, o Lietuvoje apsauginiai šalmai darbuotojams išduodami, tik ar padės vagonėlyje gulintis šalmas
darbuotojui, dirbančiam objekte?

Nebūkite naivūs kaip šis darbuotojas autokrautuve,
bandantis apsisaugoti nuo šalčio tokiu neįprastu
būdu, kuris teigia, kad atmintinai žino kelią, ir tikisi,
kad jokia kliūtis jo kelyje nepasitaikys.

Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimus, vadovautis šiais teisės aktais, tinkamai organizuoti
darbus įmonėje, apskritai rūpintis darbuotojais
– ir jūs išvengsite nelaimingų atsitikimų darbe

.

bei profesinių ligų arba bent jau gerokai sumažinsite jų atsiradimo galimybę.
Rūpinkitės darbuotojų sauga ir sveikata dabar – nelaukite, kol įvyks nelaimė!
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Saugos tarnybos

Būsto
saugumas
Praėjusių metų nusikalstamumo
statistika Lietuvoje rodo, kad ir paskutiniais metais vagysčių iš butų nemažėja.
Vis daugiau žmonių supranta, kad būsto
apsauga – jų pačių asmeninis reikalas
ir tam reikia skirti daugiau dėmesio bei
lėšų. Nepriklausomai nuo to, kokios vertybės laikomos bute, bet kokia intervencija į butą padaro moralinės ir materialinės žalos. Vagystės iš butų sudaro didelę
dalį visų nusikaltimų. Elementarios
apsaugos priemonės negelbsti nuo profesionalių vagišių. Statistika rodo, kad
daugiau negu 50 proc. vagysčių įvykdo
valkatos, narkomanai, paaugliai.

Vytautas Šaikus
UAB Fizinės apsaugos
centro direktorius

Norėdami nuo to apsisaugoti, pirmiausia turite
numatyti, kokiu būdu nusikaltėliai gali patekti į jūsų
butą, ir nustatyti silpniausias, pažeidžiamiausias
vietas. Dažniausiai nusikaltėliai į butus patenka
išlaužę duris specialiais laužtukais ar pritaikę dujinį
raktą, atrakinę visrakčiais ar pritaikę raktus, įsilaužę
per pirmo arba paskutinio aukšto balkonus bei
langus, pragręžę duris grąžtu ar išėsdinę spyną
rūgštimi. Vagysčių iš buto būdų priskaičiuojama
dar daugiau – jų visų ir nesuminėsi.
Apsisaugodami nuo vagysčių, ypatingą dėmesį
skirkite durims. Buto apsaugą reikėtų pradėti nuo
laiptinės durų, t. y. pirmos išorinės pastato ribos,
arba tvoros apie namą, jei tai privatus namas, –
duryse ar varteliuose įrengti mechanines spynas.
Ši kliūtis apribos galimybę pašaliniams asmenims
patekti į laiptinę. Įėjimo į butą durys turėtų būti iš
vientisos medienos, durų stakta stipriai pritvirtinta
prie sienos, nes priešingu atveju stiprus smūgis
gali išversti duris kartu su stakta. Metalinės ar
šarvuotos durys būtų vagims rimta kliūtis, kurios,
nepritaikius rakto, įveikti nepasiseks. Netaupykime
spynoms – jos yra vienas iš saugumo garantų.
Šiuo metu gaminamos spynos turi unikalios
konstrukcijos cilindrus, kurių veikimo principas
pagrįstas besisukančiais diskais, o viduje nėra jokių
spyruoklių. Šiems cilindrams jokio poveikio neturi
išoriniai veiksniai: gręžimas, ėsdinimas rūgštimi,

laužimas, kadangi cilindrus saugo tvirto lydinio
ar plieno korpusai. Spynos liežuvėliai pagaminti
iš sluoksniuoto užgrūdinto plieno, o pjaunant
liežuvėlyje esantys kaiščiai sukasi ir pjūklas slysta.
Šioms mechaninėms spynoms, atitinkančioms
Europos standartus, naudojami keturių saugos
lygių raktai: klasikinis pusapvalis, profilinis raktas
su išilgine išdroža, diskinis simetriškas raktas,
rakinantis dviem kryptimis, bei seifinio tipo raktas.
Du pastarieji raktai atitinka aukščiausios saugos
klasę, o šias spynas atrakinti visrakčiu sudėtinga.
Todėl dvi rimtos spynos jūsų medinėse ar metalinėse
duryse, atsidarančiose į išorę, apsunkins bandymus
išlaužti duris naudojant paprasčiausius įrankius ar
mėginant atrakinti jas vinimi.
Dvigubos buto durys yra neblogos saugumo
požiūriu, tačiau jų kaina beveik atitinka metalinių
durų kainą, o pastarosios yra kur kas saugesnės.
Įdėjus dvi spynas su simetrišku diskiniu ir plokščiu
seifiniu raktais, įtaisius vidinį skląstį bei stebėjimo
akutę, jūsų butas bus saugus.
Paskutiniu metu padaugėjo vagysčių naktį.
Būna, kad šeimininkai miega, o vagys šeimininkauja
bute, atsirakinę duris visrakčiu ar pritaikę raktą.
Šiuo atveju padėtų ne grandinėlės ant durų, o jose
įtaisyti vidiniai skląsčiai.
Kitas būdas patekti į butą yra pro balkono duris
ir langus. Praėjusiais metais įsilaužimai per pirmų
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ir paskutinių dviejų aukštų balkonus ir langus
dažnėja. Todėl gyvenantieji šiuose aukštuose turi
susirūpinti ne tik durų, bet ir balkonų saugumu.
Balkonų langų ir durų varstomosios ir stacionarios
dalys turi užsidaryti sandariai, o dauguma jų
būna perdžiūvusios, išsiklaipiusios. Itin lengva
atlaisvinti iki galo neuždarytų langų mechanizmų
dalis. Kad durys ir langai būtų tvirtesni, patarčiau
įtaisyti aukščiausiame ir žemiausiame taške
tvirtinamąsias detales. Šių detalių forma gali
būti įvairi. Plastikiniams langams varstomose
lango dalyse tvirtinamos metalinės plokštelės,
kurios padidina langų saugumą. Šitaip sutvirtinus
langus ir duris, vienintelė galimybė patekti į
butą būtų išėmus stiklus, tačiau tokių įsilaužimo
būdų praeitais metais neužfiksuota. Vagims tokie
veiksmai sukelia per daug sunkumų. Kyla daug
triukšmo, kurį sukelia dūžtantys stiklai. Aišku,
galima langus apkalti grotomis, jei tai nuosavas
namas arba langai pirmame aukšte, tačiau jų
akutės neturi būti didelio diametro, rombo formos,
o tvirtinti jas geriausia vidinėje pusėje. Jos galėtų
kiek prilaikyti nusikaltėlį, taigi galima tikėtis, kad
per tą laiką aplinkiniai pastebės ar išgirs, kad
bandoma įsilaužti, ir užkirs kelią vagystei.
Įsirengus apsauginę signalizaciją, saugumas
užtikrintas. Praėjusiais metais butų su apsaugine
signalizacija apvogta labai nedaug – tokie
nusikaltimai sudarė tik nepilną procentą. visų
vagysčių. Tačiau svarbu žinoti, kad įsirengdami
apsauginę signalizaciją, kurios aliarmo signalai
perduodami ne radijo bangomis, turite apsaugoti
ir telefono liniją. Patį jutiklių išdėstymą bute jums
suprojektuos bet kuri apsauginę signalizaciją
įrengianti bendrovė. Pagal tai, kokias vertybes

saugote bute, turite nuspręsti, kiek lėšų galite
skirti apsaugai, nes apsaugos kaina neturėtų viršyti
saugomų daiktų vertės.
Vis dėlto, užtikrinant buto saugumą, būtinos
ne tik techninės, bet ir organizacinės priemonės,
kurių visuomenė nevertina. Daugelis nesupranta
kolektyvinio saugumo svarbos – dauguma butų
apvagiama dieną, tarp 9 ir 14 val. Todėl bet koks
nepažįstamas žmogus jūsų laiptinėje arba prie
kaimyno durų jau turi kelti įtarimą. Išvykdami
savaitgaliui arba atostogauti, paprašykite kaimynų,
su kuriais bendraujate, prižiūrėti jūsų butą,
išimti spaudą iš pašto dėžutės (pilna laikraščių
ji informuoja, jog šeimininkų nėra namuose).
Ypač turi būti budrūs naujų namų gyventojai –
jie dar vieni kitų nepažįsta, todėl sunkiau atskirti
nepageidaujamus „svečius“ ir sutrukdyti vagystei.
Kartais mes patys atveriam kelią vagims
ar plėšikams. Praėjusiais metais daug vagysčių
įvykdyta, kai butų šeimininkai patys atidarė
duris nepažįstamiems žmonėms: vieni tiesiog
iš smalsumo, kiti – išjungus šviesą koridoriuje
esančiame elektros skydelyje ar kitais atvejais.
Nepamirškite, kad visada reikia kalbėtis neatidarius
durų. Jeigu netikėtai užgeso šviesa arba pamatėte,
kad jūsų durų akutė užklijuota ar uždengta, ir jums
kažkas skambina į duris, paskambinkite laiptinės
kaimynui ir paprašykite pažiūrėti, kas vyksta
koridoriuje. Iš draugų ir pažįstamų reikalaukite,
kad atėję nedarytų panašių veiksmų. Laiptinės
apšvietimo problemas jūs galite išspręsti įsirengę
lemputę virš durų iš koridoriaus pusės su jungikliu
buto viduje. Tuomet jūs visada matysite, kas
skambina į duris. Išeidami vakare visada palikite
įjungtą šviesą laiptinėje. Apšviesta laiptinė padės
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apsisaugoti nuo netikėtumų. Nedeganti lemputė
virš jūsų buto durų ar koridoriuje turėtų sukelti
įtarimų, tokiu atveju be prožektoriaus įeiti į laiptinę
rizikinga. Jei grįžtate dviese, vienas turėtų likti
lauke, o kitas eiti durų link. Šiuo atveju taip pat
galėtų pagelbėti kaimynai.
Jei jūsų bute vyksta remonto darbai,
pasistenkite, kad darbininkai neįeitų į kitus
kambarius, išskyrus tą, kuriame dirba. Jokiu būdu
nepalikite darbininkams savo buto raktų. Priešingu
atveju rekomenduočiau keisti spynas arba raktus. Tai
jau naudojama nusipirkus naujo pavyzdžio spynas.
Ryte, išeidami į koridorių, pažvelkite pro durų akutę.
Tegul tai būna įprotis, kuris gali jums praversti.
Dienos metu užtrauktos naktinės užuolaidos,
rašteliai ant durų, tokie kaip „Grįšiu po valandos“
(vagišiui gali užtekti ir pusvalandžio), derybos,
vykstančios jūsų bute dėl kokio nors parduodamo
daikto, suteikia vagims daug informacijos. Sakoma,
kad kiekvienas iš mūsų savo gyvenime matė bent
po vieną vagystę, tačiau nesuprato, kas vyksta.
Todėl, išeidami vakare, palikite kambaryje nors
vieną degančią lemputę, išaiškinkite vaikams,
kad jums išvykus nesikviestų draugų, kadangi bet
koks judėjimas pro duris didina grėsmę. Drauskite
vaikams jūsų nesant namuose įsileisti net draugus
ar pažįstamus, ką jau kalbėti apie svetimus
žmones.
Manau, kad laikai, kai raktai nuo buto buvo
paliekami pašto dėžutėse, po kilimėliu, o pinigai
laikomi knygose, induose su miltais, po čiužiniu,
tarp patalynės, sekcijose tarp puodukų, jau baigėsi.
Būkime išradingesni ir domėkimės saugos sistemų
naujovėmis, kad galėtume jas sėkmingai pritaikyti
savo buityje.

.
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Evakuacinių
pranešimų sistema

„Praesideo“

Dainius Kaminskas
UAB „Actis IS“ direktorius
Evakuacinių pranešimų sistemoms mūsų šalyje vis dar skiriama per mažai dėmesio. Įprasta,
kad sistema projektuojama tik tokia, kiek pakaktų
užtikrinti tik elementariausias funkcijas. Mūsų šalyje privalomi tik gaisro pavojaus pranešimai, nors
visame pasaulyje šios sistemos skirtos transliuoti
evakuacinius pranešimus apie sprogimo pavojų, pavojingų dujų išplitimo ir gaisro pavojų. Be
evakuacinių pranešimų, šias sistemas dar galima
panaudoti darbo organizavimui palengvinti (pvz.,
valdant transporto srautus arba kviečiant darbuotojus į renginius) ar muzikiniam fonui sukurti.
Būdami oficialūs „Bosch security systems“
platintojai ir suprasdami, kiek daug kur tokio tipo
sistemos gali būti pritaikomos šiuolaikiniuose
pastatuose, savo klientams siūlome skaitmenines
„Praesideo“ evakuacinių (kitaip dar vadinamų viešųjų) pranešimų sistemas.
Kuo ši sistema patraukli pastatus ekploatuojančioms kompanijoms? Pirmiausia universalumu
– vien sistemos kontroleris gali transliuoti iki 256
prioritetinių pranešimų 28 garso kanalais. O jei
dar pasinaudotume tuo privalumu, kad kiekvienai
zonai naudojama atskira stiprinimo grandinė, tai

kiekvienos iš šių zonų teritorijoje turėtume atskirą
posistemę, kurioje galima transliuoti nepriklausomą garso informaciją.
Kita labai svarbi sistemos savybė – gebėjimas
pereiti į „Stand By“ režimą automatiškai patikrinus
liniją, mikrofoną ir sistemos būseną. Šis režimas
lieka iki kito sistemos patikrinimo. Tokiu būdu sumažinamas energijos poreikis, o tai leidžia gerokai
sutaupyti lėšų įrengiant rezervinio maitinimo šaltinius, būtinus šių sistemų darbui užtikrinti.
Verta paminėti, kad „Praesideo“ sistemos
skaitmeniniai moduliai sujungiami optiniais kabeliais. Šis sujungimo būdas padeda perduoti
maksimaliai kokybišką garso signalą bei informacinius pranešimus ir panaikina elektromagnetinių
trikdžių galimybę.
Linijos kontrolės moduliai jungiami garso linijos pradžioje ir pabaigoje, nenaudojant papildomų
signalinių linijų. Taigi skaitmeninės „PraesideO“
sistemos diegimas supaprastėja, sumažėja jos
montavimo darbų kaina.
Galiausiai vienas svarbesnių akcentų – ši sistema atitinka evakuacinės įrangos sertifikavimo
standartą IEC60849, kuris apibrėžia privalomas
įrangos funkcines ir kokybines savybes bei reglamentuoja sistemos diegimo principus.

Uždaroji akcinė bendrovė „ACTIS IS”
Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2799913, faks.+370 5 2799913
El. paštas: info@actis.lt, www.actis.lt
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Kas žinotina
apie ugnies gesintuvus
Į klausimą, kokia ugnies gesintuvo
paskirtis, manyčiau, teisingai atsakytume kiekvienas. Tačiau tam, kad nelaimės atveju ši pagrindinė pirminė gaisro
gesinimo priemonė tikrai būtų veiksminga, būtina žinoti kur kas daugiau: kaip
ją tinkamai pasirinkti, teisingai eksploatuoti, kaip prireikus ja naudotis. Taigi,
šiame straipsnelyje skaitytojui priminsiu
pagrindinius gesintuvams keliamus
reikalavimus.

Kęstutis Skrickis
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento prie VRM
Vyriausiosios valstybinės
priešgaisrinės priežiūros
inspekcijos Prevencinės
veiklos skyriaus viršininko pavaduotojas

Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, kuriuos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos
įstatymo (2002, Nr. 123-5518) 11 straipsnio 3
dalies nuostatos be išlygų įpareigoja aprūpinti jų
vadovaujamus objektus reikiamomis gaisrų gesinimo priemonėmis bei užtikrinti, kad jos būtų
techniškai tvarkingos ir veiktų, privalu žinoti, kad
nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LST EN 3 standartų serijos arba lygiaverčio Europos standarto ar
kito Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių
standartizacijos institucijų patvirtintą norminį dokumentą. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas, tikrindamas objekto priešgaisrinę būklę,
turi teisę iš jo vadovo nustatyta tvarka pareikalauti
pakeisti minėtų dokumentų neatitinkančius ugnies
gesintuvus
Gesintuvų tipas ir skaičius, reikiamas konkrečiam statiniui ar patalpai, nustatomas vadovautis
Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių (Žin.,
2005, Nr. 26-852) 5 priede nurodytais reikalavimais, t. y. atsižvelgiant į galimo gaisro klasę,
gesinimo medžiagos tinkamumą gaisrui gesinti,
efektyvumą pagal LST EN 3 standartų serijos arba
lygiaverčio Europos standarto ar kito Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių standartizacijos institucijų patvirtinto norminio dokumento
reikalavimus, maksimalų gesinimo plotą, patalpų

kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei
chemines savybes.

Pagrindiniai gesintuvų tipai yra 4:
vandens, vandens putų, angliarūgštės ir miltelių.
Pasaulyje bene labiausiai paplitę miltelių gesintuvai – veiksmingi, universalūs, puikiai gesinantys
visų klasių gaisrus.

.
.
.

Visiems, turintiems gesintuvus, žinotina, kad jie turi būti:
laikomi lengvai prieinamose ir matomose
vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių, ne arčiau kaip 1 m nuo šildymo prietaisų;
kabinami ne aukščiau kaip 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios;
statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba
prie jų, priešgaisriniuose skyduose arba ant grindų,
laikomi specialiose spintelėse, dėžėse, stovuose;
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gesintuvų laikymo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais gaisrinės saugos ženklais, nurodytais Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,
įstaigose ir organizacijose nuostatuose (Žin., 2005,
Nr. 152-5630).
Gesintuvuose esančių gesinimo medžiagų
kiekį ir kokybę privalu tikrinti ne rečiau kaip vieną kartą per metus, o jų korpusus hidrauliškai
išbandyti būtina ne rečiau kaip kartą per penkerius metus. Beje, atlikti šias procedūras gali
tik įmonės, įstatymų nustatyta tvarka įsigijusios
licencijas techniškai prižiūrėti gesintuvus. Šios
licencijos išduodamos tik toms įmonėms, kurios
pasirengusios vykdyti licencijuojamą veiklą pagal
priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus, turi būtinas finansines, organizacines, technines tokios veiklos sąlygas, galimybes
ir reikiamos kvalifikacijos darbuotojų, taigi gali
užtikrinti užsakovams teikiamų paslaugų kokybę.
Gesintuvų savininkas gali pasitikrinti, ar įmonė,
su kuria jis sudaręs sutartį techniškai prižiūrėti
gesintuvus, turi licenciją šiai veiklai vykdyti. Tokios
informacijos galima rasti Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos interneto svetainės www.vpgt.lt rubrikoje „Viešosios paslaugos“.
Net ir visus jo įsigijimui bei eksploatavimui
keliamus reikalavimus atitinkantis gesintuvas
nelaimės atveju gali tinkamai nesuveikti, jei nežinosime, kaip juo naudotis. Man oponuojantis






skaitytojas pasakytų, kad naudojimosi gesintuvu
procedūra labai paprasta, be to, ji privalo būti ne tik
aprašyta, bet ir grafiškai pavaizduota ant kiekvieno gesintuvo korpuso. Visa tai tiesa, tačiau mūsų
veiksmų pastebėjus gaisrą efektyvumą ir rezultatus lemia kiekviena sekundė – tuo metu tikrai ne
laikas vartyti gesintuvą ir ieškoti ant jo kokios nors

informacijos, užuot nedelsiant pradėjus gesinti
gaisro židinį. Taigi, labai svarbi dar viena įmonės,
įstaigos, organizacijos vadovo pareiga priešgaisrinės saugos srityje – užtikrinti, kad kiekvienas
darbuotojas gerai žinotų objekte esančių pirminių
gaisro gesinimo priemonių išdėstymo vietas ir, be
abejo, gerai mokėtų jomis naudotis.

.

Objektø fizinë ir elektroninë apsauga
Apsaugos ir prieðgaisriniø sistemø instaliacija
Techninë sistemø prieþiûra
Konsultuojame saugumo klausimais

www.argus.lt
Klaipëdos biuras
Malûnininkø g. 10

Ðiauliø skyrius
Jablonskio g. 16

Telðiø skyrius
Sedos g. 1

Kretingos skyrius
Rotuðës a. 1-2

Vilniaus skyrius
Olimpieèiø g. 3

Panevëþio skyrius
Biliûno g. 14

Plungës skyrius
S. Dariaus ir S. Girëno g. 2

Gargþdø skyrius
P. Cvirkos g. 13

Kauno skyrius
Raudondvario pl. 164 A

Utenos skyrius
Pramonës g. 12

Ðilutës skyrius
Lietuvininkø g. 39 A

Druskininkø skyrius
M. K. Èiurlionio g. 111-214

Palangos skyrius

Nidos skyrius
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Mechaninė sauga / reklama

„Assa dp CLIQ“ –
intelektuali rakinimo
sistema

Naujoji „Assa dp CLIQ“ technologija jungia saugiausius mechaninius cilindrus su
elektronika. Tai užtikrina aukščiausią rakinimo sistemos saugumą ir lankstumą.
Viena pažeidžiamiausių pastato saugumo sistemos grandžių yra vartotojai. Jie gali
pamesti raktus ar pasidaryti nelegalias jų kopijas ir taip gerokai sumažinti saugumo
lygį. Naujoviška „Assa dp CLIQ“ elektroninių raktų ir cilindrų rakinimo sistema
išsprendžia šią problemą.
nutolusios vienos nuo kitų dideliais atstumais. Be
to, tokia instaliacija visiškai nepakeičia durų priešgaisrinių ir akustinių savybių.

vienu raktu valdo ir mechaninius, ir cilindrus su
CLIQ funkcija.

Sistemos administravimas
Įvykių ataskaitos suteikia papildomo
saugumo
Rokas Gulbinas
UAB „Assa Lietuva“
elektromechaninių
produktų vadybininkas

Patentuota „Assa dp“ mechaninė
platforma plius CLIQ funkcija
Sistemoje yra du vienas nuo kito nepriklausantys kodai: mechaninis ir programuojamas elektroninis, bet vartotojui tereikia nešiotis vieną raktą.

Kiekvienas raktas turi unikalų ID. Prevenciniais
tikslais labai pravartu žinoti, kur ir kada buvo panaudotas raktas. Visi veiksmai yra fiksuojami ir išsaugomi tiek rakte (100 paskutinių įvykių), tiek cilindre (1 000 paskutinių įvykių). Įvykus incidentui,
galima labai greitai ir paprastai gauti visą informaciją, kur ir kada asmuo panaudojo raktą. Fiksuojami
net bandymai atrakinti neautorizuotu raktu.

Prieigos teisių kontrolė laike

„Assa dp CLIQ“ turi elektroninį ID. Jis leidžia
raktui atrakinti cilindrus. Pamestas raktas, kuris
rakina pagrindines kompanijos duris, nebėra saugumo problema. Elektroninį ID galima lengvai užblokuoti cilindre ir raktas neberakins durų.

Prieigos teisių kontrolė laike – dar viena naudinga funkcija. Naudojant „Assa Performer“ programinę įrangą, kiekvienam raktui arba jų grupei
galima nustatyti rakto veikimo tvarkaraščius (pvz.,
pirmadienį–penktadienį 08.00–17.00), taip pat
rakto galiojimo laiką (pvz., laikinam darbuotojui
išduodamas raktas, kuris veikia tik iki nustatytos
datos).

Paprastas montavimas

Kur ir kada naudoti CLIQ funkciją?

Tik keturi varžtai ir jokių laidų! Skamba per
daug gerai, kad tai būtų tiesa, bet iš tikrųjų sumontuoti cilindrą yra taip paprasta. Ne taip, kaip
daugumai elektroninių sprendimų, „Assa dp CLIQ“
nereikia jokių laidų ar išorinio maitinimo šaltinio.
Elektros srovė cilindrui perduodama iš rakte esančios baterijos.
Kadangi CLIQ sistemai nereikia laidų, tai gerokai sumažina instaliavimo sąnaudas, ypač jei durys

Tai priklauso nuo organizacijos ir pastato
ypatumų. CLIQ funkcija ypač rekomenduojama
naudoti patalpoms, kur reikia didelio saugumo,
rakinti, taip pat kur būtina prisitaikyti prie įvairių
pokyčių. CLIQ funkciją galima naudoti net langų
spynose, pakabinamose spynose. „Assa“ siūlo
labai didelį cilindrų su CLIQ funkcija pasirinkimą.
Duryse, kuriose nebūtini itin saugūs cilindrai,
galima naudoti mechaninius cilindrus. Vartotojas

Lankstus elektroninis ID

Sistema administruojama naudojant „Assa
Performer“ programinę įrangą, programatorių
ir programinius raktus. Programoje nustatomos
prieigos teisės, tvarkaraščiai, saugoma visa informacija apie išduotus raktus, perkeliamos įvykių
ataskaitos, rodomi priminimai.

Investicija į ateitį
Norint išplėsti sistemą, neprireikia jokių
komplikuotų procedūrų. Tiesiog pagal poreikius
padidinkite cilindrų ir raktų skaičių. Be to, Jums
nereikės keisti cilindrų, kai kas nors pames raktą.
Jį paprasčiausiai užblokuosite. l
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TP valdymo ir kontrolės
sprendimų plėtros bei
naudojimo tendencijos ir
specifika
Straipsnio, išspausdinto žurnale „Rizikos faktorius“
(2007 m. spalis, Nr. 3), tęsinys

Autorius
Saulius Pridotkas
Firma
UAB AKTKC
direktorius

Ankstesniuose straipsniuose „Rizikos faktoriuje“
buvo apžvelgta transporto priemonių (toliau – TP)
valdymo sprendimų raida, jų taikymas saugos
bei ekonominiais aspektais, ekonominio produkto
„dalybų“ tarp darbdavio ir darbuotojo rekomendacijos, minėtų sprendimų įtaka draudimo paslaugų
aplinkai bei jų integravimasis su kitomis informacinėmis sistemomis. Šiame straipsnyje apžvelgiamos TP valdymo ir kontrolės sprendimų plėtojimo
bei naudojimo tendencijos ir specifika.
Lankantis vienoje didžiausių pasaulyje informacinių technologijų parodoje „CeBIT 2008“,
vykusioje šių metų kovo 4–9 d. Vokietijos mieste
Hanoveryje, buvo matoma aiški takoskyra tarp
telemetrinės įrangos gamintojų bei telemetrinių
sprendimų pardavėjų ir telemetrijos paslaugų
teikėjų bei verslo valdymo sistemų (toliau – VVS),
susidedančių iš ERP (angl. enterprice resource
planning) ir CRM (customers realationship management), pardavėjų-diegėjų. Sudėtingėjant VVS,
vartotojams prireikia specialistų pagalbos, kad jie
profesionaliai įvertintų įmonėse esančius verslo
procesus, juos sumodeliuotų ir integruotų atski-

ras VVS į bendrą sistemą, rūpintųsi nuolatine VVS
priežiūra bei plėtojimu.
Didžiausia šių dienų dilema: įsigyti, diegti
ir plėtoti VVS patiems ar pirkti šias paslaugas iš
trečiųjų asmenų? Šiame straipsnyje detaliau aptarsime visa tai TP valdymo ir kontrolės bei kitų
telemetrijos sprendimų požiūriu.
Prieš pradėdami nagrinėti minėtą dilemą
apibrėšime telemetrijai (toliau – M2M) būdingus
terminus ir savybes. M2M – tai dviejų elektroninių įrenginių ar elektroninio aparatinio įrenginio
ir programinės įrangos gebėjimas „kalbėtis“ per
nuotolį.„Pokalbiui“ užtikrinti būtinas ryšys. Ryšio,
arba duomenų perdavimo, technologijos (toliau – DP) tiesiogine prasme yra skirtos nuolat
ar tam tikrais laiko intervalais perdavinėti įvairios
apimties bei turinio duomenis. M2M yra duomenų
perdavimo technologijos dalis, kurios specifinis
bruožas yra skirtingais (dažniausiai kas keletą sekundžių / minučių) laiko intervalais keistis nedidelės apimties informacijos kiekiu. M2M dažniausiai
naudojamos aktualaus momento (toliau – AM)
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ir realaus laiko (toliau – RL) technologijos. Esminiai technologijų skirtumai: 1) AM technologijoje
naudojama komutuojamo ryšio duomenų perdavimo technologija, kuri yra gana brangi, norint
keistis duomenimis daugiau nei kartą per parą,
užima ryšio paslaugų teikėjo fizines linijas, tačiau
užtikrina didesnę duomenų perdavimo spartą
bei pralaidumą; 2) RL technologijos pagrindas
yra paketinio duomenų perdavimo bendrais ryšio
kanalais (nenaudojamos fizinės linijos) technologija, veikianti IP (internet protocol) pagrindu, kuri
pasižymi ypatinga duomenų perdavimo skvarba
ir minimaliomis sąnaudomis užtikrina nuolatinį
spartų duomenų perdavimą. Tam puikiausiai tinka
GSM GPRS/EDGE technologijos.
Viena iš pagrindinių M2M paslaugų naudojimo
ypatybių – tai nėra tiesioginio vartojimo produktas, kadangi norint šiomis paslaugomis naudotis,
reikalinga gana specifinė kompetencija. Be abejo, yra verslo vartotojų, kurie tiesiogiai naudojasi
M2M paslaugomis, tačiau visi jie turi gana aukšto lygio IT personalą. Iš privačių vartotojų M2M
paslaugomis tiesiogiai naudojasi tik nedaugelis,
o dauguma jomis naudojasi netiesiogiai, kartais
net nežinodami, kad naudojasi M2M paslaugomis
(pvz., kai atsiskaito banko kortele už kavinėje suteiktas paslaugas, interneto svetainėje susipažįsta
su hidrometeorologinėmis prognozėmis ar stebi,
kur yra jų vaikai ar automobilis).

Norint tiesiogiai naudotis M2M paslaugomis, būtina suformuoti vartojimo įprotį, kadangi daugeliui
vartotojų šios paslaugos dar yra kažkas mistiška –
dauguma žino, kad tai yra, tačiau nedaugelis yra
jas išbandę arba bijo, kad tai brangiai kainuos ar
kad „kažkas gali atsitikti“, nes nėra pakankamai
naudojimo patirties ir pavyzdžių, kuriais galima
būtų sekti. Kada privatūs vartotojai pradės šiomis
paslaugomis naudotis tiesiogiai, parodys laikas.
Išsiaiškinę M2M sąvokas, technologijas bei

vartojimo specifiką, galime pradėti nagrinėti minėtą dilemą. Išsamiau ją panagrinėsime verslo
klientų požiūriu.
Tiek parodoje „CeBIT“, tiek apskritai rinkoje
nuolat siūloma pirkti M2M sprendimus ir M2M
paslaugas. Ką rinktis? Patiems diegti M2M sprendimus ar pirkti M2M sprendimų paslaugas iš trečiosios šalies?
Pabandykime panagrinėti fundamentaliuosius visuomenės evoliucijos dėsnius ir rinkos analogijas.

Vienas pagrindinių visuomenės evoliucijos
dėsnių yra darbo pasidalijimas ir specializacija.
Tam buvo bandoma prieštarauti socialistinėje
santvarkoje, taikant planinę ekonomiką. Kiekviena save gerbianti gamykla darbuotojų reikmėms
stengdavosi turėti savo sporto klubą, augindavo
daržoves, o kartais net ir gyvulius. Planinės ekonomikos atstovai, be savo tiesioginės produkcijos,
dažnai patys gamindavosi ir jos įpakavimo, apipavidalinimo, kartais net reklamines medžiagas.
Tačiau kapitalizmas buvo pranašesnis dėl darbo
pasidalijimo ir specializacijos, todėl tai buvo viena
iš socializmo griuvimo priežasčių. Prekių ar produktų gamybą sužlugdė tai, kad dideli resursai
būdavo skiriami netiesioginei veiklai. Dėl to labai
išaugdavo galutinės produkcijos kaina, o dažnai
dėl netiesioginės veiklos neišmanymo nukentėdavo ir galutinio produkto kokybė.
Nagrinėdami rinkos analogijas, dauguma suvokiame, kad fundamentaliųjų žinių suteikti darbuotojams geriausiai sugeba akredituotos mokslo
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įstaigos ar atitinkamos srities konsultantai. Daugeliui savaime suprantama, kad ryšio paslaugas
reikia pirkti iš specializuotų bendrovių, draudimo
paslaugas – iš draudikų, nekilnojamojo turto ar
nuolat populiarėjančios transporto priemonių
veiklos nuomos paslaugas – iš nuomos bendrovių
ir pan. Tačiau daugeliu atveju vartotojai perka nekilnojamąjį turtą, nors jam valdyti ir plėtoti dažnai
pritrūksta kompetencijos, arba nusipirkę transporto priemones susiduria su transporto parko
valdymo sunkumais. Tam tenka steigti specialias
pareigybes, prireikia papildomų investicijų. Dėl
to dažnai susidaro beveik toks pat palaikomosios

veiklos pareigybių skaičius ar materialiųjų priemonių kiekis, kaip ir skiriamas tiesioginei veiklai. Tai
rodo, kad artėjama prie planinės ekonomikos, kurios trūkumus jau parodė socialistinės santvarkos
žlugimas. Išvada – tiesioginę veiklą turi vykdyti
pačios įmonės, o palaikomąją veiklą reikia pirkti
iš išorės.
Rinkoje vartotojams siūlomos atskiros M2M
sprendimų sudedamosios dalys: DP ryšio paslaugos, M2M aparatinė bei programinė įranga. Nuolat
kinta ryšio paslaugų technologijos bei technologiniai ypatumai, tobulinama M2M aparatinė įranga
– sukuriamos naujos vidinės programinės įrangos
(angl. firmware) versijos. Tobulėja ir M2M programinė įranga, jos funkcionalumas bei visuminė
sprendimo sukuriama vertė. Todėl tik nedaugelis
vartotojų sugeba tinkamai suderinti ir sujungti minėtas M2M sprendimų sudedamąsias dalis į bendrą sprendimą. Ypač atkreiptinas dėmesys į būtinybę tinkamai ir veiksmingai valdyti procesus įdiegus
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M2M sprendimą, kad būtų užtikrintas efektyvus ir
maksimaliai stabilus sistemos veikimas. Svarbu ir
tai, kad vartotojams savo pastangomis diegiantis
VVS, t. y. integruojant M2M sprendimus su ERP
ir CRM sistemomis, neretai pritrūksta specifinės
kompetencijos.
Dažniausias vartotojų argumentas norint
pirkti M2M sprendimus: „Mes viena kartą sumokėsime už M2M sprendimo įdiegimą ir turėsime
savo. Kam mums nuolat mokėti už paslaugas?“
Atsisakyti diegtis patiems M2M paslaugas galbūt
galėtų paskatinti šie kontrargumentai:
1. Tai yra nereikalingos arba beveik nereikalingos materialiosios investicijos.
2. Vartotojai dažnai neįsivaizduoja, kokios bus
M2M sprendimo priežiūros ir plėtros sąnaudos.
Pavyzdžiui, pirkdami automobilį visi supranta,
kad reikės pilti kurą, keisti tepalus bei padangas
ir pan., o pirkdami M2M sprendimą nesusimąsto, kad tam reikalingi materialieji, žmogiškieji ir
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kompetencijos ištekliai. Perkant paslaugas, dalis
materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių bus paskirstyti
laike, o augant vartojimui jų mažės. Įdiegus M2M,
vidiniai ištekliai nebus pakankamai ir efektyviai
panaudojami. Perkant M2M paslaugas, galima
įsitikinti kompetencijos išteklio nauda, nes priešingu atveju vidiniam įmonės personalui gali pritrūkti specialiųjų žinių.

tautinėse parodose, gauta iš kitų informacinių
šaltinių, formuoja bendrą nuomonę – nuostatą,
kad M2M vartojimas nuolat auga globaliu mastu,
tačiau skirtingais tempais ir kryptimis. Tai lemia
vartotojų rinkos edukacinis lygis, ryšio operatorių
turimos techninės priemonės, kultūriniai, ekonominiai, geografiniai bei techniniai skirtumai,
kartais net politinis ir teisinis kontekstas.

3. Nuolat kinta M2M aparatinės bei programinės įrangos funkcionalumas, ryšio perdavimo
galimybės, pačios technologijos, todėl M2M paslaugos teikėjas vartotojui gali pasiūlyti pagal galimybes efektyviausią ir moderniausią paslaugą.

Pastaruoju metu daugelis verslo bei viešojo
sektorių atstovų supranta, kad daugiausia pastangų reikia dėti į tiesioginę veiklą, o palaikomąsias
paslaugas, tarp jų ir M2M ar VVS sistemų diegimą
arba M2M sprendimų integravimą su ERP ir CRM
sistemomis, rinktis iš specializuotų paslaugų teikėjų. M2M sprendimų paslaugos, teikiamos specializuotos įmonės, visada bus efektyvesnės, bus
sukuriama didesnė pridėtinė vertė, sklandžiau
vyks integracija su ERP ir CRM sistemomis. Tik taip
galima užtikrinti savo įmonės konkurencinį pranašumą, veiklos efektyvumą ir aukštą gaminamos
produkcijos kokybę.

4. Reikėtų suvokti, kad visada gydytojas geriau gydys, mokytojas geriau mokys, žvejas pagaus daugiau žuvies, draudikas geriau paskirstys
riziką, kelionę geriau suorganizuos kelionių organizatorius, puodą nužies puodžius ir pan.
Turima informacija, sukaupta bendraujant
su verslo partneriais užsienyje, lankantis tarp-

.
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Navigacinė sistema –
pagaliau ir sunkvežimiams
Siemens VDO pristato naują navigacinę sistemą VDO Dayton PC 5200 TCH.
Ši GPS sistema specialiai pritaikyta vilkikams, autobusams bei mikroautobusams.
VDO Dayton PC 5200 TCH navigacinė sistema leis pasirinkti kelią, labiausiai
tinkantį vienai iš šių transporto priemonių. Nustatant maršrutą, naujoji navigacinė
sistema atsižvelgs ne tik į pasirinktą kelio tipą, bet ir į transporto priemonės duomenis, tokius kaip aukštis, ilgis, plotis, svoris, ašies apkrova, krovinio tipas, krovinio
pavojingumo laipsnis ir t. t.

VDO Dayton PC 5200 TCH
navigacinės sistemos
Anksčiau vilkikų, autobusų bei mikroautobusų
vairuotojams tekdavo prisitaikyti prie navigacinės
sistemos, kuri buvo skirta lengviesiems automobiliams, tačiau nuo šiol Siemens VDO, bendradarbiaudama su žemėlapių gamintoju NAVTEQ,
suteikia galimybę naudotis navigacine sistema,
skirta būtent vilkikams, autobusams bei mikroautobusams.
Varginančios kelionės, kurias dažnai dar pasunkindavo, priversdami sukti atgal, per žemi
tiltai ar neišvažiuojami keliai, greitai bus praeitis.
Programinė VDO Dayton PC 5200 TCH navigacinės
sistemos įranga sukurta taip, kad nustatant maršrutą daugiausia dėmesio būtų kreipiama į specifines transporto priemonės savybes: aukštį, ilgį,
plotį, svorį, ašies apkrovą, krovinio tipą, krovinio
pavojingumo laipsnį ir kt. Be to, maršruto apskaičiavimo algoritmai buvo pakeisti taip, kad būtų
atsižvelgta į didžiųjų transporto priemonių judėjimo ypatumus. Specifiniai transporto priemonės
duomenys bus įtraukti į žemėlapį, nulems atvykimo laiko apskaičiavimą. Bus bandoma išvengti
priverstinių grįžimų.
Kelionės pradžioje vairuotojas į navigacinę
sistemą įrašo transporto priemonės ilgį, svorį,
plotį, aukštį, ašių apkrovą bei vežamo krovinio pa-

vojingumo laipsnį (klasę). Atsižvelgdama į šiuos
duomenis, navigacinė sistema parenka maršrutą,
kuris pagal įvestus duomenis būtų patogiausias ir
sukeltų kuo mažiau nepatogumų. Įvesti transporto priemonės duomenys išsaugomi jos atmintyje,
todėl jų nereikės įvedinėti kiekvieną kartą įjungiant
navigacinę sistemą PC 5200 TCH.
Įrašai apie krovinio svorį bei jo pavojingumo
laipsnį gali būti lengvai kiekvieną kartą pakeičiami.
TMC imtuvas – standartinis navigacinės sistemos
VDO Dayton PC 5200 TCH priedas, kuris informuoja
vairuotoją apie transporto spūstis, kelio darbus,
eismo įvykius bei leidžia pasirinkti alternatyvų
maršrutą. Vilkikų, autobusų bei mikroautobusų
vairuotojai navigacinės sistemos duomenų bazėje
gali rasti papildomos informacijos apie juos dominančias specifines vietas: degalines su aukšto
slėgio degalų įpylimo įranga, restoranus ir kavines,
prie kurių yra didelės stovėjimo aikštelės, ir kt.
Tuose regionuose, kurių tiltų bei viadukų aukščiai,
ašies apkrovų reikalavimai dar nėra įtraukti į VDO
Dayton PC 5200 TCH navigacinę sistemą, vairuotojui nurodomas standartinis maršrutas, pasiekiamas tam tikroje teritorijoje. Du simboliai ekrane
informuoja vairuotoją apie tai, ar jo pasirinktas
maršrutas jau suderintas su transporto priemonės
duomenimis.
VDO Dayton PC 5200 TCH navigacinė sistema
unikali tuo, jog leidžia vairuotojui kontroliuoti
judėjimo bei poilsio grafiką. Ši funkcija užtikrina
galimybę laiku gauti įspėjimą apie važiavimo laiko bei poilsio pabaigą, taip leidžia numatyti vietą,
kurioje bus autotransporto priemonė atėjus privalomam poilsio momentui. Tai leidžia tiksliai suplanuoti sustojimo bei poilsio vietą.
VDO Dayton PC 5200 TCH navigacinėje sistemoje visos Europos žemėlapiai, keliai bei specialios
paskirties punktai sutalpinti vienintelėje SD atminties kortelėje. Dėl to PC VDO 5200 kompiuteris yra
kur kas kompaktiškesnis bei patikimesnis nei tie,

kurie naudoja CD bei DVD formato žemėlapius.
Priedai. VDO Dayton PC 5200 TCH navigacinę
sistemą galima komplektuoti su įvairaus dydžio
monitoriais (nuo 3,5‘ iki 7‘), 1 DIN (magnetolos
dydžio) multimedijos centru VDO Dayton VRM
6100 (7‘ išvažiuojantis, lietimui jautrus ekranas
CD, DVD, DivX, WMA, MP3 grotuvas, SD, USB
skaitytuvas, FM-RDS/AM radijas, 4x45W), galinio
vaizdo kamera VDO Dayton RV 5200 ir kt.
Šių metų vasario mėnesį Siemens VDO pristatys rinkai ir nešiojamąją navigacinę sistemą, skirtą
vilkikams, autobusams bei mikroautobusams. Tai
PN 4000 pagrindu sukurta nauja navigacinė sistema PN 4000 TSN, turinti naują programinę įrangą
bei žemėlapius, skirtus sunkiajam transportui.
Šioje navigacinėje sistemoje integruotas ir DVB-T
skaitmeninės televizijos imtuvas, kuris leis vairuotojams laisvalaikiu mėgautis aukšto lygio raiškos
televizija visoje Vakarų Europoje.

.

VDO Dayton PN 4000 TSN navigacinės sistemos

Oficialus Siemens VDO atstovas Lietuvoje UAB „Tercija“ www.tercija.lt
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INDIJA –

kontrastų šalis
Šalis iš pirmo žvilgsnio, išlipus iš
lėktuvo, pasirodo kiek chaotiška: karštis,
dulkės, ryškios spalvos, prieskonių ir
smilkalų kvapai, triukšmas ir sumaištis.
Kiek apsipratęs po truputį imi pastebėti
įspūdingą gamtos ir architektūros grožį
–- Himalajų kalnus snieguotomis
viršūnėmis, ištaigingus maharadžų
rūmus, dykumą, vandens krioklius,
šventąją upę Gangą, nesuvokiamą
prabangą ir skurdą kartu.

Mantvydas Šakalys
„PoolService.LT“
direktorius

Ši Vidurio Azijos šalis – iškyšulys Indijos vandenyne. Jos milžiniški mastai įspūdingi. Čia gyvena
1,1 milijardo žmonių (penktadalis pasaulio gyventojų). Manoma, kad 250 tūkst. m. prieš Kristų arijai
iš centrinės Arijos atkeliavo ir apsigyveno šiose
žemėse. 250 metų Indija buvo Didžiosios Britanijos kolonija. Indijos sostinė – Delis, jo plotas – 3
166 285 kv. km. Indijoje kalbama 25 pagrindinėmis kalbomis – hindi, bengalų, tamilų, marathų,
gudžaratų ir kt. Labiausiai paplitusi religija – induizmas (82 proc.), nemažai musulmonų (12 proc.),
nuo seno šalyje gyvena budistų, sikhų, džainų,
zoroastrų, krikščionių ir kitų religijų bendruomenių
atstovų. Indijos vietinis laikas nuo Lietuvos skiriasi
(tai priklauso nuo metų laiko) + 2,5 arba 3,5 val.
Indija – demokratinė valstybė, valdoma daugiapartinės sistemos atstovų. Prezidentas A. P. J.
Abdul Kalamas (2007 m. duomenys) yra formalus
valstybės vadas, vyriausiasis kariuomenės vadas ir
turi didelės įtakos Ministrų Tarybai. Iš viso Indija turi
25 valstijas ir 7 valstijų sąjungas. Kiekviena valstija
turi savo atstovą ministrų kabinete, o prezidentas
skiria po vieną savo atstovą kiekvienai valstijai.
Kasmet Indijos ekonomika išauga 6 procentais.
Svarbiausios žemės ūkio kultūros – ryžiai, kviečiai,

medvilnė, džiutas, arbata, cukranendrės, bulvės, be
to, auginamos avys, ožkos. Pagrindinės pramonės
šakos: tekstilės, chemijos, plieno, cemento, maisto,
transporto įrangos, IT. Šalyje randama nemažai natūralių mineralinių išteklių: anglies, geležies, magnio,
dujų, deimantų. Indija apsupta Indijos vandenyno.
Apie 6 mln. žmonių dirba žuvininkystės pramonėje.
Indija – stulbinančių kontrastų šalis. Garsūs
visame pasaulyje verslininkai milijardieriai, pačios
naujausios kompiuterinės technologijos ir tuo pat
metu daugybė namų be vandens ir kanalizacijos,
milijonai beraščių moterų, vargšų, luošų, išmaldos prašytojų...
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Maharadžų rūmai stulbina architektūra, prabanga, tviskančia brangakmeniais, ir milijonais
rankų darbo detalių. O kalnuose išsibarsčiusios
varganos trobelės, suręstos iš vietinio molio, karvių
mėšlo ir šiaudų.
Indijos kontrastus gali patirti ir važiuodamas
traukiniu: atsižvelgiant į sumokėtą sumą, gali
sėdėti susispaudęs ant kietų suolų tvankiame ore
kartu su tūkstančiais religinių piligrimų, darbininkų, valstiečių, vaikų ir naminių gyvūnų. Alinantis
karštis, triukšmas, dulkės ir prakaitas leidžia pajusti
indiškos realybės skonį. Gali vykti ir kitaip – su oro
kondicionieriumi, minkštomis lovomis, gurgždančiomis baltos medvilnės paklodėmis ir staltiesėmis, porceliano indais, ką tik pagamintais karštais
patiekalais ir sočia masalos arbata, kurią paslaugus
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patarnautojas atneša tiesiai į kupė.
Indijos virtuvė labai įvairi (tai priklauso nuo
regiono). Daugelis patiekalų labai aštrūs, nes
vartojama šimtai prieskonių ir prieskoninių žolių.
Galima rinktis restoranus pagal virtuves – Indian
cuisine, veg (vegetariška), non-veg (nevegetariška). Specialioje Tandoori krosnyje kepami kebabai
ir duona. Viskas gražiai paskrudę ir kvepia dūmeliu.
Labai populiarūs patiekalai – tikka masala (vištiena), curry (gali būti ir sweet curry) – troškintų
pomidorų, svogūnų, česnakų ir įvairių prieskonių
padažas, kuriame kepama mėsa ar jūros gėrybės.
Indai daugelį patiekalų valgo rankomis. Taip
valgant, maistą reikia imti dešine ranka. Sveikintis,
rodyti į kitą žmogų, valgyti, gerti priimta dešine
ranka. Nusiauti batus, plauti kojas, rūpintis asmens

higiena, nešti šiukšles ir pan. – kairiąja. Einant į
šventyklas ar indų namus, reikia nusiauti batus.
Alkoholį viešose vietose gerti draudžiama
(geriama tik kavinėse ir restoranuose), kaip ir rūkyti (ypač Delio ir Keralos valstijose) ar būti visiškai
nuogiems paplūdimiuose.
Indijoje gerbiamos šeimos tradicijos: tėvai,
vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai gyvena po vienu
stogu. Ypatinga pagarba rodoma vyresnio amžiaus
žmonėms.
Goa – vieta, kur sklando nerūpestingo gyvenimo dvasia
Žodis „goa“ reiškia saulę, jūrą, smėlį… Iš tiesų
sala Arabų jūroje tokiu pavadinimu – tai malonus
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tropikų klimatas, smėlio paplūdimiai su palmėmis,
draugiški vietiniai gyventojai, puiki indiška, portugališka ir prancūziška virtuvė.
Goa – miniatiūrinė (3 702 kv. km) valstija
Indijos pietvakariuose, susidedanti iš dešimčių
kaimų Arabų jūros pakrantėje. Čia gyvena 1,35
milijono žmonių. Sostinė – Panaji. Goa laikoma
laisvės ir nerūpestingo gyvenimo simboliu.
1510 m. į šią salą atplaukęs portugalas Alfonso de Albuqueque įkūrė mažą, bet įtakingą
administracinį vienetą. Portugalai Goa kolonizavo
ir valdė iki XX amžiaus vidurio. 1961 m. sala atgavo
nepriklausomybę ir tapo dvidešimt penktąja, pačia
europietiškiausia ir brangiausia, Indijos valstija.
Persipynusios Rytų ir Vakarų tradicijos sukūrė
Goa unikalų harmoningą pasaulį. Čia šalia indiškų šventyklų iškilusios katalikų bažnyčios sudaro
vientisą derinį.
Goa labai savita, ji smarkiai skiriasi nuo visos
Indijos. Tai labiausiai išplėtota kurortinė zona, ji
skirstoma į Pietų ir Šiaurės Goa. Ilsėtis Goa geriausiai nuo spalio iki balandžio mėnesio, kitu laiku čia
lyja lietūs ir smarkiai padidėja oro drėgmė. Goa
vyrauja tropinis klimatas. Čia šilta, drėgna ir saulėta. Vasarą būna 30–37 laipsniai karščio, žiemą
žemiausia temperatūra – 20 laipsnių šilumos.
Pietinė Goa dalis garsėja nuostabiais, plačiais
smėlio paplūdimiais, nepakartojama jūra, jaukiais
viešbučiais ir geru aptarnavimu. Be kitų malonumų, atvykėlių laukia restoranai ir diskotekos, sūkurinės vonios ir grožio salonai, vandens pramogos
ir sportas – nuo lauko teniso iki biliardo. Pietinė,
prestižinė, valstijos dalis išsaugo Viduržemio jūros
provincijos gyvenimo būdą: čia išsidėstę ramūs
žvejų kaimeliai, balti namai su raudonų čerpių
stogais, vilos...
Šiaurinė dalis – visiška priešingybė pietinei. Ši
teritorija atvira pramogoms. Naktinis gyvenimas
verda baruose ir diskotekose, dieną - turguose ir
mugėse, kur gausu kvapų, garsų bei spalvų. Čia
galima įsigyti įvairiausių apdarų: nuo hipio aprangos iki žymių dizainerių sukurtų drabužių.
Nepakartojamas koloritas, kuriame susilieja
senovės Indijos ir Europos tradicijos, pastebimas
net vietinėje virtuvėje, kuri turtinga jūros gėrybių,
vaisių, prieskonių (Goa jais ypač garsėja): labai skanus žuvies troškinys fish curry, mango sūris mangada, tradicinis sluoksniuotas pyragas bebinka,
kepamas iš kokoso pieno ir miltų, datulių ir riešutų
pudingas, krabų troškinys crab curry su specifiniu
padažu, sultingas žuvies troškinys fish portuguesa,
marinuota vištiena citrinos ir gausių prieskonių padaže chicken cafreal, vištiena su kepintais kokosais
ir daugybe prieskonių chicken xacuti. Iš gėrimų čia
labai populiarus Goa portveinas. Didelis tropinių
vaisių ir natūralių sulčių pasirinkimas.
Goa valstijoje, kaip ir visur Indijoje, yra daug
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vietų, kur poilsį galima suderinti su jogos praktika.
Tai kiekvienam žmogui suteikia galimybę pasiekti
kūno, proto, jausmų bei sielos harmoniją. Pranayama moko teisingai kvėpuoti, dharana – susikaupti,
samadhi – lavinti sąmoningumą, hathyoja – visapusiškai lavinti kūną. Tai tik kelios jogos pakraipos,
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kurias galėsite išbandyti nuskridę į Goa. Jums bus
pasiūlytos ir Ajuverdos procedūros. Šis 5 tūkst.
metų senumo mokslas plačiai paplitęs Indijoje.
Ajuverdos patarimai, aromaterapiniai masažai,
refleksologija ir meditacija taip pat sustiprins jūsų
dvasią ir kūną.
Be to, Goa ypač traukia nardymo mėgėjų dėmesį. Jūros vėžliai, rykliai, tunai, barakudos – tai
tik keletas ryškių ir įdomių šio regiono faunos atstovų. Daugybę žuvų galima pamatyti seklumose
ir nenardant. Pakrantės šelfo gylis – nuo 8 iki 22
metrų, matomumas (tai lemia gamtinės sąlygos)
– nuo 2 iki 20 metrų. Nardymo sezonas Goa tęsiasi
nuo spalio iki balandžio, kai įsivyrauja tam palankūs musonai, o vandens temperatūra būna 25–30
laipsnių šilumos.
Užsukome ir į rytietišką turgų. Tai – mistiška
vieta, kur galima valandų valandas tiesiog ištirpti
tarsi medituojant. Šimtai tūkstančių prekiautojų
siūlo visas nuostabiąsias gėrybes, kuriomis garsėja
Indija, – šilko ir tekstilės gaminius, brangakmenius ir antikvarinius daiktus, rytietiškus baldus ir
nematytus negirdėtus prieskonius, kvepalus, eterinius aliejus, natūralią kosmetiką ir vietinę keramiką, paveikslus ir juvelyrikos dirbinius. O kur dar
maistas: vaisiai ir daržovės, žuvis ir jūros gėrybės,
mėsa ir tradiciniai gėrimai...

Vieni į Indiją atvyksta ieškodami dvasingumo
ir nustemba radę vieną iš materialistiškiausių visuomenių pasaulyje, kiti atvyksta pamatyti egzotikos, o atranda anksčiau nepatirtą ryšį su savimi.
Vos kartą apsilankę Indijoje, galite ją pamilti, galite
jos nekęsti, tačiau abejingi jai tikrai neliksit. Ir jūsų
pasaulio suvokimas jau niekada nebus toks, koks
buvęs.
Goa gyventojai mano, jog šis žemės lopinėlis
atsirado Dievo valia. Legenda sako, kad Goa buvo
sukurta Parašuramos (šeštas Višnu įsikūnijimas).
Jis įsakė bangoms atsitraukti nuo kranto iki tos
vietos, kur nukris į jūrą jo paleista strėlė. Tokiame
nuostabiame žemės kampelyje kaip Goa lengvai
galima patikėti šia legenda.
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