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Šiandien joks naujas statinys neįsivaizduojamas be šiuolaikinių ir patikimų ap-

• Jus neramina vis didėjančios įmonės
transporto
išlaidos
saugos sistemų
bei telekomunikacijų
tinklų.kurui?
Nors šių sistemų ir tinklų įrengimas nuo
seno
priskiriami
specialiesiems
statybos
darbams,
vis dėlto tai tampa vis svarbesnė su• Vairuotojai nuolat skundžiasi laiko užduočių vykdymui stoka?
dedamoji statybų dalis. Neretai šios sistemos būna sujungiamos ir su kitomis – elektros ir
• Jūs gaištate brangų laiką bandydami
išsiaiškinti
telefonu
duotu
metu
kuo užsiima vienas ar kitas
vandens tiekimo,
vėdinimo, netgi
buhalterinės kur
apskaitos.
Taigi čia,
kaip ir yra
visoseirstatybos
reikalingi
aukštostuo
kvalifikacijos
specialistai. Deja, ne visos įmonės gali tuo pasigirti. Kartais tenka išgirsti užsakovų
įmonės vairuotojas? Ar visadasrityse,
galima
tikėti
ką sužinote?
Dizainas ir maketavimas
nusiskundimų dėl nekokybiškai ar nepatikimai veikiančių apsaugos sistemų. Kai kurie, įsirengusieji naują sistemą, iškart
• Vairuotojai
gaišta laiką pildydami
įvairaus tipo ataskaitas?
Kūrybinė studija „be LEDO“
ieško specialistų, galinčių ją patikrinti bei įvertinti. Beje, čia labai svarbus objektyvumas ir nešališkumas. Tokių ekspertizių ir
www.beledo.lt
jų vykdytojų poreikis
kasdien darosi
vis didesnis.transportu, padidinti darbo drausmę ir
• Jūs norėtumėte optimizuoti procesus
susijusius
su įmonės
Stilistė
Džiugu, kad asociacija Apsaugos verslo grupė atkreipė dėmesį į šią aktualią problemą ir ėmėsi ją spręsti. Jau parengta
jo efektyvumą?
Audronė Jusevičienė
šios srities ekspertų vertinimo tvarka, netrukus vyks pirmieji vertinimai. Belieka tikėtis, kad taip įgysime ir didesnį tiek
• Jūs norėtumėte
padidinti transporto
priemonės
ir jotiekkrovinio
saugumą?
Spauda
valstybinių institucijų,
tiek statytojų,
pačių užsakovų
pasitikėjimą.
Standartų spaustuvė
Tiražas 1 500 egz.

Alvydas Kunavičius

UAB „Apsaugos komanda” generalinio direktoriaus pavaduotojas

JEI TAIP, MŪSŲ SPRENDIMAI KAIP TIK JUMS !

Cituojant būtina nuoroda į žurnalą „Rizikos faktorius“.
Redakcija už reklamos turinį neatsako.

GE
Security

Su mumis
pasaulis
saugesnis
Asmens ir turto sauga yra
kiekvieno pareiga. Kas Jūs
bebūtumėte, ar didelės
korporacijos vadovas, ar mažos
įmonės savininkas, ar tiesiog
gyvenamojo būsto šeimininkas,
saugoti turtą ir aplinką yra Jūsų
pareiga. Štai kodėl GE Security
siūlo tiek daug įvairių saugos
sprendimų tam, kad būtų
patenkinti visi vartotojo poreikiai
– Jūsų biuro įrangos, darbuotojų
ir turto apsauga, ilgapirščių
aptikimas Jūsų parduotuvėje,
Jūsų vaikų apsauga nuo piktavalių
mokykliniame autobuse,
saugi prieiga prie medicininių
įrašų, turtinės žalos priežasčių
nustatymas ir dar daugiau.
Nesvarbu, ką Jūs veikiate, GE
Security sprendimai yra tinkamas
pasirinkimas Jūsų saugumui!

UAB GE Security Baltic
Švitrigailos 11E, Vilnius
Tel. (5) 2151552
Faks. (5) 2151555

www.gesecurity.lt
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Įspūdžiai, naujienos
laimėti, per kurias vertinama nepatobulintos gamyklinės garso aparatūros kokybė.
Šeštadienį Clarion taurės vakarėlyje, kuris vyko
didžiojoje sporto ir rekreacijos centro salėje, buvo
apdovanojami šių varžybų nugalėtojai:
CITROEN C4 Picasso – nominacija Įspūdingiausia garso erdvė (labai geras fokusavimas,
išraiškingumas, platus garso sklidimas);
MAZDA CX7 – nominacija Įspūdingiausia
garso panorama (nepaprastai atkuria garsų
visumą);

Audrūnas Venskaitis

Asociacijos „EMMA Lietuva“
valdybos pirmininkas
Automobilių garso įrangos varžybos.
Clarion taurė
Dalyviai
Varžybose dalyvavo 85 sportininkai iš Baltarusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos:
· 53 garso kokybės kategorijoje, iš jų:
· 5 nauji automobiliai su nemodifikuota gamykline garso įranga;
· 4 multimedijos kategorijoje;
· 12 dalyvių atvyko į sekmadienį vykusias penkiakovės varžybose;
· 32 dalyviai susikovė Europos garso slėgio lygoje (ESPL – European Sound Pressure League).
Apie renginį
Viena iš garso kokybės kategorijos rungčių
– muzikaliausios gamyklinės garso įrangos rinkimas. Tai analogo pasaulyje neturinčios pagal
EMMA taisykles vykstančios naujų automobilių
garso kokybės varžybos DnB Nord lizingo taurei

NISSAN Qashqai – nominacija Skaisčiausia
garso sistema (raiškiausi, nuostabiai suderinti
aukštieji dažniai);
RENAULT Koleos – nominacija Dinamiškiausia garso sistema (veržlus, uždegantis muzikos
perteikimas);
ŠKODA Octavia – nominacija Universaliausia garso sistema (vientisa, harmoninga garso
sistema).
Clarion taurės vakarėlyje taip pat vyko teatralizuotas naujų automobilių prisistatymo publikai
konkursas DnB NORD lizingo taurei laimėti. Septynių žmonių komisijos ir publikos nuomonės sutapo – abi prisistatymo konkurso taurės (komisijos

ir publikos) atiteko Škodos atstovams už žaismingą
automobilio Škoda Fabia pristatymą.
Sekmadienis – įtempta diena tiek žiūrovams,
tiek dalyviams, tiek organizatoriams. Rungčių ir
pasirodymų tikrai netrūko. Žiūrovai galėjo pasidomėti naujais automobiliais (jų aikštėje buvo
per 20), paganyti akis į motociklų klubo „Pašėlę
tamsoje“ plieno žirgus, stebėti radijo bangomis
valdomų lėktuvėlių virtuozo Donato Paužuolio
pasirodymą. Apie pusiaudienį kraują žiūrovams
kaitino kaskadininko Virginijaus Žukausko triukai
važiuojant motociklu bei keturračių motociklų
mėgėjų pasirodymas.
EMMA Racing
EMMA Racing – automobilio techninių patobulinimų, dizaino, garso kokybės, SPL ir slalomo
penkiakovė.
Paskui padailintus automobilius į Naująją gatvę išriedėjo nauji automobiliai – vyko jų slalomo
varžybos DnB NORD lizingo taurei laimėti. Jose nugalėjo Aurimas Lekavičius su automobiliu Mazda
3 (Alytaus „Vista“). Po naujų automobilių slalomo
vykusios Alytaus automobilių dilerių taurės varžybos šįkart buvo kiek netradicinės. Įprastą figūrinį
važiavimą šiemet pakeitė trumpos traukos lenktynės (angl. drag). Tradicinė Alytaus automobilių dilerių taurė tradiciškai – jau penktąjį kartą – atiteko
Ąžuolui Žadeikai, važiavusiam Renault Megane F1
Carbone („Alkestos“ autocentras).

-
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Rungtys žiūrovams
Geležinė ranka
Dar viena rungtis žiūrovams – Geležinė ranka:
ištiestoje rankoje, peties aukštyje, reikia kuo ilgiau
išlaikyti per 5 kilogramus sveriantį žemųjų dažnių
garsiakalbį Rockford Fosgate. Rungties nugalėtojas – „EMP recycling“ logistikos vadybininkas
vilnietis Andrejus Rebikovas, išlaikęs garsiakabį 2
min. 53 sek. Beje, Andrejus užėmė antrąją vietą
Experienced 3 (Patyrusieji) garso kokybės klasėje.
Automobilio garso sistemą jis tobulino dviese su
draugu, šį kruopštų darbą baigė likus porai dienų
iki varžybų. Garso įrangos varžybose A. Rebikovas
dalyvavo pirmą, bet ne paskutinį kartą.
Grotuvų krepšinio lyga
Šios lygos dalyviams reikia iš 6 m 25 cm atstumo vienu bandymu įmesti į statinę seną, bet
dar įsijungiantį automobilinį grotuvą. Įmetusiems
skirti 5 nauji kompaktinių plokštelių grotuvai
(2 Clarion, 2 Alpine, 1 Kenwood).
Užsiregistravo 50 dalyvių, nors norinčiųjų pasikeisti seną grotuvą į naują buvo dukart tiek.
Pirmasis laimingasis organizatoriams liko nežinomas – pasiėmęs išloštąjį grotuvą, „Taiklioji Ranka“
džiūgaudamas dingo minioje. Dar pasisekė Erikai
Šulcaitei, 18 metų moksleivei iš Alytaus, dalyvavusiai pirmą kartą, Pauliui Vinciūnui iš Ukmergės,
alytiškiams moksleiviams Aivarui Vileišiui ir Romui
Šauliui. Trečias sezonas grotuvų krepšinio lygos
„profesionalui“ – miklusėniškiui Justinui Pangoniui, išlošusiam 2 grotuvus per pastaruosius 2
metus, – buvo nesėkmingas.
Meilioji porelė
Rungties esmė – vaikinas turi kuo ilgiau išlaikyti ant rankų merginą. Šeštadienį šioje rungtyje
geriausiai pasirodė pora iš Kalvarijos Jurgita Česnaitė ir Osvaldas Arelis (rezultatas – 15 min. 7
sek.), sekmadienį geriausiai sekėsi vienuoliktokei
iš Birštono Viktorijai Jaruševičiūtei su bendraamžiu
iš Prienų Daliumi Barišausku (rezultatas – 11 min.
57 sek.), mažiau nei minutę jiems nusileido Rasos
ir Kęstučio Špokevičių šeima.
Balso stygų testas
Balso stygų testas – rungtis žiūrovams, kurios
nugalėtoju tampa garsiausiai rėkiantis dalyvis. Per
3 atrankos turus buvo užregistruota 30 dalyvių, po
tris kiekvieno atrankos turo dalyvius pakviesta į sekmadienį vykusį finalą.
Jauniausi rungties dalyviai – dvyniai Rojus ir

Nojus (3 m. 10 mėn.) – šaukti į mikrofoną galėjo
tik pakelti tėčio – renginio „balso“ Liudo Ramanausko.
Rezultatai tikrai įspūdingi. Prie to prisidėjo ir vidurdienio vėjelis bei žiūrovai (jautri matavimo įranga
jaučia menkiausius oro virpesius, todėl šios rungties matavimo paklaida gali siekti per 15 dB).
Šeštadienio atrankoje nugalėjęs Erikas Botvičius,
pernykščio balso stygų testo nugalėtojas, įvykus
apmaudžiai klaidai sekmadienį, per finalą, į sceną pakviestas nebuvo. „Dingus“ pagrindiniam
konkurentui, nugalėjo Alytaus Vidzgirio mokyklos
moksleivė Justina Liaukevičiūtė (beje, dalyvavusi
rungtyje jau užpernai), antrąją vietą užėmė venciūniškė Ernesta Bagdonaitė, atvažiavusi į renginį
su draugais ir jų paraginta dalyvavusi balso stygų
teste. Rungties nugalėtojai iškovojo baldų gamintojos – įmonės Nerlina prizus.
Garso kokybės varžybos
Entry Unlimited (Pradinukai be jokių
ribų) klasėje neribojamas stiprintuvų kanalų
skaičius, neleidžiama naudoti perdarytos ar pačių
pasidarytos garso įrangos. Vertinama atstumas iki
garso scenos, bendras spektrinis balansas, malonumas klausytis.
Experienced 3 (Patyrusieji 3) klasėje
leidžiamas stiprintuvų kanalų skaičius – ne daugiau kaip 3, neleidžiama naudoti perdarytos ar
pasidarytos garso įrangos. Vertinama atstumas iki
„garso scenos”, jos plotis ir aukštis, instrumentų išdėstymas šioje scenoje, toninis tikslumas, bendras
spektrinis balansas, malonumas klausytis.
Experienced Unlimited (Patyrusieji be

jokių ribų) klasėje neribojamas stiprintuvų kanalų skaičius, neleidžiama naudoti perdarytos ar pačių pasidarytos garso įrangos. Vertinama atstumas
iki „garso scenos”, jos plotis ir aukštis, instrumentų
išdėstymas šioje scenoje, toninis tikslumas, bendras spektrinis balansas, malonumas klausytis.
Advanced 5 (Pažengusieji 5) klasėje leidžiamas stiprintuvų kanalų skaičius – ne daugiau
nei 5, neleidžiama naudoti perdarytos ar pačių
pasidarytos garso įrangos. Vertinama atstumas iki
„garso scenos”, jos plotis, aukštis ir gylis, garsinė
aplinka, instrumentų išdėstymas šioje scenoje ir jų
fokusavimas, toninis tikslumas, bendras spektrinis
balansas, malonumas klausytis.
Advanced 7 (Pažengusieji 7) klasėje leidžiamas stiprintuvų kanalų skaičius – ne daugiau
kaip 7, neleidžiama naudoti perdarytos ar pačių
pasidarytos garso įrangos. Vertinama atstumas iki
„garso scenos”, jos plotis, aukštis ir gylis, garsinė
aplinka, instrumentų išdėstymas šioje scenoje ir jų
fokusavimas, toninis tikslumas, bendras spektrinis
balansas, malonumas klausytis.
Master Unlimited (Meistrai be jokių
ribų) klasėje neribojamas stiprintuvų kanalų
skaičius, leidžiama naudoti perdarytą ar pačių
pasidarytą garso įrangą. Vertinama atstumas iki
„garso scenos”, jos plotis, aukštis ir gylis, garsinė
aplinka, instrumentų išdėstymas šioje scenoje ir jų
fokusavimas, toninis tikslumas, bendras spektrinis
balansas, malonumas klausytis.
Pure Passive (Pasyvus divizionas) klasėje neribojamas stiprintuvų kanalų skaičius, ne-

Naujienos

leidžiama naudoti jokios skaitmeninės garso apdorojimo įrangos, bet leidžiama naudoti perdarytą
ar pačių pasidarytą garso įrangą. Vertinama atstumas iki „garso scenos”, jos plotis, aukštis ir gylis,
garsinė aplinka, instrumentų išdėstymas šioje scenoje ir jų fokusavimas, toninis tikslumas, bendras
spektrinis balansas, malonumas klausytis.
Šioje klasėje paprastai varžosi subtilaus garso mėgėjai, sprendžiantys automobilio akustikos
problemas netradiciniais būdais, tačiau daug dėmesio neskiriantys aparatūros įrengimo kokybei.
Tad nenustebino šioje klasėje pasirodęs Opel Vectra su lempine garso technika, kurios galingumas
tesiekia 2,4 vato kanalui, tačiau subtilus garsas
buvo tinkamai įvertintas teisėjų (236 tšk. už garso
kokybę ir tik 98 tšk. už įrangos įrengimo kokybę).
Multimedijos kategorija
MM Advanced (MM pažengusieji) klasėje
neribojamas stiprintuvų kanalų skaičius, leidžiama naudoti perdarytą ar pasidarytą garso įrangą.
Vertinama „garso scena”, garsinė aplinka ir erdvė,
instrumentų išdėstymas šioje scenoje ir jų fokusavimas, toninis tikslumas, bendras spektrinis
balansas, malonumas klausytis, vaizdo kokybė bei
vaizdo ir garso sinchronizacija.
ESPL
Automobiliams, traukiantiems praeivių dėmesį gatvėse garsu, nuo kurio vibruoja net pastatai, irgi atsirado vietos EMMA taisyklių reguliuojamame renginyje. Tokiems „bumso“ mėgėjams
skirta ypatinga kategorija – ESPL. Sekmadienį šie
automobiliai skelbė apie save vibracijomis, sklindančiomis šimtus metrų.

ESPL varžybų procedūra tokia: varžybų vyriausiasis teisėjas išrenka du garso takelius iš oficialaus
EMMA ESPL disko, dalyvis pasirenka, kurį garso
takelį jis naudos atliekant matavimus. Matuojama
specialia įranga du kartus – pirmą kartą uždarytame automobilyje, antrą kartą – atidarius priekines
duris. Matavimų rezultatai sudedami.
Kad šių varžybų dalyviai dėl rezultatų kaunasi
rimtai, žiūrovai galėjo įsitikinti išvydę ir užuodę
dūmus, kylančius nuo neatlaikiusių apkrovos stiprintuvų ar garsiakalbių.
ESPL Experienced 2w (ESPL patyrusieji
2w) – automobilyje gali būti įrengti ne daugiau
kaip 2 žemadažniai garsiakalbiai. Garso sistemos
galingumas ir kaina neribojama.
ESPL Experienced 4w (ESPL patyrusieji 4w) – automobilyje gali būti įrengti ne daugiau
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negu 4 žemadažniai garsiakalbiai. Garso sistemos
galingumas ir kaina neribojama.
ESPL Master Unlimited (ESPL meistrai
be jokių ribų) – dalyvių automobilyje įrengtų
žemadažnių garsiakalbių skaičius neribojamas.
Šioje klasėje dažniausiai varžosi specialiai tam
pritaikyti automobiliai. Jei „paprastame“ automobilyje yra mažiau sėdimų vietų, nei numatyta gamintojo, dalyvis privalo varžytis su ESPL monstrais.
Atliekami matavimai, vertinamas ir instaliacijos
saugumas.
ESPL Sub Extreem kategorijos dalyviai sulaukia ypatingo žiūrovų dėmesio. Tai būna specialiai paruošti (dažnai šarvuoti) automobiliai, kuriuose leidžiama bet kokia modernizacija siekiant
rezultato (plačiau žr. www.emmanet.lt).

Naujienos
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Patirtis svetur

Algirdas Bačiauskas

UAB „Trikdis“
pardavimų direktorius
Parodos IFSEC ir MIPS 2008:
tradicijų ir naujovių giminystė
Šiais metais UAB „Trikdis“ dalyvavo dviejose
parodose: vienoje didžiausių Europoje kasmetinėje tarptautinėje parodoje IFSEC 2008 (Birmingemas, Anglija), šiemet mininčioje 35 metų sukaktį,
ir keturioliktus metus Maskvoje (Rusijos Federacija) rengiamoje didžiausioje kasmetinėje parodoje
MIPS 2008. UAB „Trikdis“ šiose parodose pristatė
pranešimų perdavimo sistemas. Šių parodų tematika yra panaši. Ji apima ne tik tradicinėmis
laikomas sritis – patalpų, įeigos kontrolės, fizinės,
vaizdo, priešgaisrinės ir kt. apsaugos. Abiems
parodoms būdingos naujienos – antiterorizmo ir
dekodavimo kortelių (angl. smartcard) technologijos.
Parodose savo produkciją ir verslą pristatė
Europos, Azijos, Amerikos, Australijos apsaugos
sistemų gamintojai, platintojai, paslaugų teikėjai,
kurie pritraukė lankytojų iš visų pasaulio kontinentų.

Galimybe plėstis į naujas rinkas pasinaudojo
ne viena firma iš Lietuvos. Malonu, kad parodų
lankytojai pasitiki Lietuvos įmonių gaminama
produkcija, kuri tiesiogiai konkuruoja su pasaulinio
lygio kompanijų gaminiais.
UAB „Trikdis“ ne pirmus metus dalyvauja
šiose parodose. Tiek MIPS 2008, tiek IFSEC 2008
lankytojai, atvykę ieškoti naujų apsaugos pranešimų perdavimo sprendimų, labai domėjosi, ką
naujo esame sukūrę naudodami GSM ir WLAN
tinklų technologijas. Mūsų pristatytas pranešimų
perdavimo radijo, GSM, WLAN tinklais sistemas
teigiamai įvertino ne tik esami ir būsimi klientai,
bet ir tiesioginiai konkurentai. Ypatingo susidomėjimo sulaukė GSM moduliai (G1, G5, CG1) ir jų
siunčiamų pranešimų priėmimo programa IPcom.
Nebuvo pamiršta ir įprastinė stebėjimo pulto įranga (daugiakanalis imtuvas RI-4010M ir stebėjimo
programa Monas-NET).
Pakviesčiau kuo daugiau Lietuvos įmonių da-

lyvauti įvairiose tarptautinėse parodose ir drąsiai
skverbtis į kitas rinkas. Įvertinus parodų temų plėtrą, dalyvių ir lankytojų skaičių ir geografiją, galima daryti išvadą: įvairių apsaugos sistemų poreikis
pasaulyje auga.

MIPS 2008: nauja aplinka besikeičiančioje Maskvoje
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Valdemaras Narkovičius
UAB „Sareme“
generalinio direktoriaus pavaduotojas

Naujienos

buvo šioje parodoje, atstovais paaiškėjo, kad sėkmę
čia labai daug lėmė stendo vieta.
Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad šiųmetė paroda
buvo gana šiuolaikiška. Tiesa, joje dominavo Rusijos gamintojai, bet buvo nemažai dalyvių ir iš Kinijos, Taivano, Korėjos. Be to, ir pati Maskva kasmet
smarkiai keičiasi, taigi aplankyti tokią parodą verta
bent kartą per dvejus metus.

MIPS 2008: nauja aplinka besikeičiančioje Maskvoje

IFSEC 2008 ir Birmingemas kitu
žvilgsniu

Pavasarinė paroda MIPS, rengiama kasmet,
yra, ko gero, populiariausia paroda Rusijoje ir NVS
šalyse. Anksčiau ji buvo rengiama sporto komplekse
„Olimpijskyj“, o šiemet persikėlė į parodų centrą
„Na Krasnoj Presne“. Paroda paliko dvejopą įspūdį.
Viena vertus, naujoji vieta labiau pritaikyta parodoms – paviljonai čia nauji, erdvūs, švarūs. Kita
vertus, čia gal kiek trūksta aiškumo, primena Lenkijoje vykstančią parodą „Securex“: viskas išdėstyta
per kelis atskirus pastatus, vienas iš jų susideda iš
kelių pavilijonų. Mažoka buvo ir informacijos, kur
ko ieškoti. Iš pokalbių su kelių firmų, kurių stendai

ir ypatingą atmosferą. Ją čia sukuria aludės, kurios
vakarais būna tikrai sausakimšos, senamiestis su
savita architektūra ir fontanais, apsuptas kanalų,
palei kuriuos vaikštinėja šurmuliuojančios minios.
Žiūrint į prie krantinių prišvartuotus siaurus, ilgus
angliško stiliaus laivelius, kilo didelis noras tokiu
laiveliu apkeliauti bent pusę Didžiosios Britanijos.
Pasidomėjus paaiškėjo, kad tai visiškai įmanoma.
Sunku pasakyti, ar dėl to, kad kompanija buvo
gera, ar kad „Zenitas“ laimėjo prieš „Rangers“, ar
tiesiog dėl gero oro Birmingeme pavyko ne tik
gerai padirbėti, bet ir smagiai papramogauti. Tiek
parodą, tiek patį Birmingemą verta kartais pama-

IFSEC parodoje esu buvęs daugybę kartų. Ne
sykį esu minėjęs, kad tai, mano manymu, viena
didžiausių ir įdomiausių mūsų atstovaujamos
saugos technologijų srities parodų. Tą patį galima
pasakyti ir apie šių metų parodą. Šįkart plotas dar
apie 20 proc. didesnis, nei buvo keleto pastarųjų
metų parodų. Lankytojų, toks įspūdis, mažiau, nei
įprasta, nors gal iš tikrųjų ir tiek pat kaip visada,
tik jie buvo labiau pasklidę po visą parodą, kurios
ekspozicija buvo išsidėsčiusi didesnėje erdvėje.
Paroda tikrai įdomi ir populiari. Teko sutikti
daugiau nei 15 Lietuvos firmų atstovų, ieškančių
naujovių ar bendraujančių su partneriais. Juos
čia, ko gero, traukia ne tik bene didžiausia paroda saugos technologijų srityje, bet ir tai, kad šis
renginys vyksta Birmingeme. Šis Anglijos miestas
išties vertas dėmesio. Gavęs progą daugiau pasivaikščioti po miestą, pabandžiau pajusti jo dvasią

tyti ir kitomis akimis.

MIPS 2008, Maskva

Naujienos

Artimiausios parodos
RUGSĖJIS
2008 m. rugsėjo 17 −19 d.
Securitex + Fire Vietnam 2008
II tarptautinė apsaugos, saugumo ir apsaugos
nuo gaisro paroda
Vieta
Ho Ši Mino tarptautinių parodų ir susitikimų
centras (HIECC)
Organizatorius
„Hong Kong Exhibition Services Ltd.”
Tel. +852 2804 1500
Faksas +852 2528 3103
El. paštas exhibit@hkesallworld.com
Interneto svetainė www.securitexvietnam.com
arba www.hkesallworld.com
2008 m. rugsėjo 24 − 26 d.
CARDEX & IT Security 2008
V tarptautinė paroda „Smart Card & IT Security
Expo“ Maskvoje
Vieta
Ekspozicijų centras, Maskva, Rusija
Organizatorius
ITE Maskva, Konferencijų departamentas
Tel. +7 495 935 7350
Faksas +7 495 935 7351
El. paštas o.nemtsova@ite-expo.ru
Interneto svetainė www.cardexpo.ru
2008 m. rugsėjo 30 d. − spalio 3 d.
SKYDD
Security and Fire & Rescue Expo
Vieta
Stokholmas, Švedija
Organizatorius
Stockholm International Fairs
Tel +46 8 749 9908
El. paštas frida.andersson@stofair.se
Interneto svetainė www.skydd.net

Organizatorius
„Reed Exhibitions”
Tel. +44 2089 107 900
Faksas +44 2083 340 655
El. paštas tim.porter@reedexpo.co.uk
Interneto svetainė www.infosecuritymoscow.com
2008 m. spalio 7 − 10 d.
Security Essen
Pasaulinis forumas apsaugos pramonei
Vieta
„Essen Trade Fair Grounds”, Vokietija
Organizatorius
„Messe Essen GmbH”
Tel. +49 201 724 4229
Faksas +49 201 724 4435
El. paštas christiane.unterberg@messe-essen.de
Internetinė svetainė: www.security-essen.de
2008 m. spalio 21 − 23 d.
Biometrics Exhibition and Conference
2008
Pasaulinė konferencija ir paroda praktiniam
biometrikos taikymui
Vieta
Karalienės Elžbėtos II konferencijų centras, Londonas, Didžioji Britanija
Organizatorius
„Biometric Technology Today and Elsevier”
Tel. +44 1743 241 289
Faksas +44 870 389 539
El. paštas nick@inovar-events.com
Interneto svetainė www.biometrics.elsevier.com
LAPKRITIS
2008 m. lapkričio 3 − 6 d.
Security and Safety 2008

2008 m. spalio 7 − 9 d.
Infosecurity Russia

Vieta
„Lenexpo” parodų centras, Sankt Peterburgas,
Rusija
Organizatorius:
„Lenexpo”
Tel. +7 812 321 2615
Faksas +7 812 321 2628
El. paštas mail@lenexpo.ru
Interneto svetainė www.lenexpo.ru

Vieta
Ekspozicijų centras, Maskva, Rusija

2008 m. lapkričio 4 − 7 d.
Expo Protection/Fire 2008

SPALIS
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22-a tarptautinė saugumo ir apsaugos paroda/
18-a priešgaisrinių ir gelbėjimo sistemų paroda
Vieta
„Paris-Nord”, „Villepinte” parodų centras,
Paryžius, Prancūzija
Organizatorius
„Reed Exhibitions”
Tel. +33 1 4756 5000
Faksas +33 1 4756 1440
El. paštas info@expos-protection.com arba
info@reedexpo.fr
Interneto svetainė www.expoprotection.com
arba www.reedexpo.com
2008 m. lapkričio 17 − 19 d.
Milipol Qatar 2008
Pasaulinė valstybės vidaus saugumo paroda
Vieta
„Qatar” tarptautinis parodų centras, Dubajus,
Jungtiniai Arabų Emyratai
Organizatorius
„EDS- Milipol”
Tel. +33 1 46 278 200
Faksas +33 1 46 279 163
El. paštas info@milipol.com
Interneto svetainė www.milipol.com
2008 m. lapkričio 19 − 20 d.
Sectech Denmark 2008
Vieta
Kopenhaga, Danija
Organizatorius:
„AR Media International AB”
Tel. +46 8 556 306 80
Faksas +46 8 19 10 11
El. paštas info@armedia.se
Interneto svetainė www.sectech.nu arba
www.aremedia.se
2008 lapkričio 25 − 28 d.
Sicurezza and SicurTech Expo
Vieta
Milanas, Italija
Organizatorius
„Fiera Milano Tech SpA.”
Tel. +39 02 3264 373
Faksas +3902 3264 284
El. paštas segretaria@fieramilanotech.it
Interneto svetainė www.sicurezza.it
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Aidas Sinkevičius
UAB „Sareme sistemos“
direktorius

IFSEC 2008: viskas sukomplektuota
ir gražiai įpakuota
Į Birmingemą, parodą IFSEC, važiavau po dvejų metų pertraukos, todėl buvo įdomu pasižiūrėti,
kas pasikeitė, kur link einama apsaugos sferoje. Ši
paroda buvo didesnė už prieš tai buvusią tiek plotu, tiek pristatomos produkcijos asortimentu. Gamintojų ir tiekėjų stendai akivaizdžiai parodė, kad
pastaruosius keletą metų vis labiau orientuojamasi
į kompleksinius sprendimus ir šios tendencijos vis
ryškėja. Aišku, niekur nedingo ir artimiausiu laiku
tikrai nedings ir paprastos (nesudėtingos) apsau-

Naujienos

Kitas pastebėjimas – tai, kad vis daugiau vietoj laidinių apsaugos sistemų ar jų įrenginių parodoje buvo pristatoma belaidžių (radijo bangomis
valdomų) apsaugos sistemų įrangos. Anksčiau
ši produkcija buvo gana brangi, todėl ir ne tokia
paklausi, tačiau pastaruoju metu jos kaina gerokai
sumažėjo, todėl pasidarė gerokai patrauklesnė.
Nemažai teko matyti ir belaidžių sistemų, kurios
pristatomos gražiai supakuotais komplektais.
Anksčiau to nebuvo. Akivaizdu, kad kai kurių gamintojų dėmesys nukreiptas į galutinį vartotoją.

Stengiamasi savo produkciją padaryti tokią, kad
bet kas galėtų nusipirkti jam reikiamą įrangą ir
pats ją susimontuoti. Anksčiau belaidžių sistemų
rinkoje vyraudavo apsaugos sistemos, o šį kartą
parodoje buvo nemažai vaizdo stebėjimo sistemų
su skaitmeniniais įrašymo įrenginiais, kurių dabar
irgi siūloma įsigyti sukomplektuotų.
Apsaugos sritis, kaip ir visas pasaulis, tendencingai eina IP technologijų link. Bus įdomu stebėti,
kaip per ateinančius keletą metų keisis apsaugos
srityje naudojama įranga.

IFSEC 2008, Birmingemas
gos sistemos.

Kurkime ramų, patogų ir
saugų pasaulį kartu

„Apsaugos centro“ paslaugos:
Saugos ir nuotolinio valdymo paslaugos
Saugos ir valdymo sprendimų konsultacijos
Ekonominis ir saugos auditas
Rizikos valdymas, nuostolių prevencija
Bendroji pagalba gyventojams
individualiomis priemonėmis

UAB „AKTKC“ – „Apsaugos centras“
Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius
Tel. (8-5) 2440003, faksas (8-5) 2168462
El. p. info@aktkc.lt, www.aktkc.lt

IP kameros
Pavadinimas:
Vaizdo matrica:
Raiška:

D610A, spalvota
1/3” Sharp CCD
420 TVL

Objektyvas:
Elektroninis išlaikymas:
Min. apšvietimas:
AGC
BLC
Vaizdo kompresija:
Vaizdo rezoliucija:
Audio:
Įrašymas:
Protokolai:
Maitinimas:
Jungtys:
Matmenys:
CPU:
Darbinė temperatūra:
Atmintis:
SDRAM:
Operacinė sistema:

6mm F1.8
3,5~9 mm F1.2
6 mm fiksuotas F1.8
3,5 ~8 mm F1.6
1/50 s ~ 1/100 000 s 					
0.01 lx/F1.2					
TAIP					
TAIP					
MPEG-4 ir MJPEG					
iki 25 kadrų 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144					
dviejų pusių ADPCM, 64 Kbps					
pagal judesio detekciją, pagal aliarmą, pagal tvarkaraštį, prieš ir po aliarminis buferis					
TCP/IP, DHCP. PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
12V DC, 1A					
RJ45, analoginis video išėjimas, 12 VDC, Audio įėjimas, Audio išėjimas					
110 x 130 mm
		
79 x 56 x 50 mm
ARM9 32 bit RISC					
0 -50 °C					
8MB					
64MB					
Linux 2.4		

V111T, 1 kanalo IP vaizdo serveris		
Jungtys: RJ45, 12V DC, RS485 PTZ valdymui, I/O
portai aliarmui, analoginis vaizdo įėjimas, analoginis
vaizdo išėjimas, audio įėjimas, audio išėjimas
Įrašymas: pagal judesio detekciją, išorinį 1 įėjimą/
1 išėjimą, prieš ir po aliarminis buferis		
Vaizdo kompresija: MPEG-4 ir MJPEG		
Maitinimas:12V DC, max 2.6W, min 0,44W, max 12,95W
Audio: dviejų pusių, 64Kbp		
PTZ protokolai: Pelco-D, Pelco-P, Videotrec, Lilin,
Dynacolor, Duomenų perdavimo greitis: 1200, 2400,
4800, 9600		
Rezoliucija: iki 25 k/s. 704x576, 352x288, 176x144
CPU:ARM9-32 bitRISC, Atm.:8MB, SDRAM:64MB
Operacinė sistema: Linux 2.4		
Darbinė temperatūra: 0-50°C		
Protokolai:
Matmenys: 110 x 100 x 45 mm		
UAB „SAREME“
Naugarduko g. 32/2, LT-03225 Vilnius
Tel. 8 5 2135047; tel./faks. 8 5 2333567
sareme@sareme.lt, www.sareme.com

D611E, splavota
1/3” SONY Super HAD
520 TVL

F610A, splavota
1/3” Sharp CCD
420 TVL 		

F611E, splavota
1/3” SONY Super HAD
520 TVL

F210A, splavota		
Vaizdo matrica: 1/4” Progressive CMOS

F721A, splavota
1/3” SONY Super HAD aukštos rezoliucijos CCD

Priartinimas: 10x skaitmeninis

Objektyvas: 16 mm fiksuotas F1.6

Min. apšvietimas: 1 lx/F2.0
Vaizdo kompresija: MPEG-4, MPEG-2
Rezoliucija: 640 x 480		
Audio: dviejų pusių(pilnas dupleksas)

Raiška: 520 TVL
R pašvietimo atstumas: 35m
Baltos šviesos balansas: TAIP
WAGC: TAIP

PCU: ARM9 32 RISC		
Elektroninis išlaikymas: 1/50 s ~ 1/100 000 s
Atmintis: 4MB			
Min. apšvietimas: 0.01 lx/F1.2
RAM: 32 MB			
Vaizdo kompresija: MPEG-4 ir MJPEG
Maitinimas: 5V DC, max 3.5 W
Maitinimas: 12V DC, max 2,6W
Darbinė temperatūra: 0-45°C
Darbinė temperatūra: 0-50°C
HTTP, TCP/IP, 3GPP/ISMA RTSP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, UPnP, ARP, DDNS, PPPoE, NTP
Matmenys: 98 x 58 x 31 mm
Matmenys: 265 x 85 mm

Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel. 8 37 713651, Faks. 8 37 713653
kaunas@sareme.lt
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Technologiniai
sprendimai mažina
sąnaudas
Kaip padidinti įmonės veiklos efektyvumą ir sumažinti sąnaudas – šiuo
metu vienas aktualiausių verslininkams
kylančių klausimų. Ekonomikos ekspertai kone sutartinai prognozuoja šalies
ūkio augimo lėtėjimą, tad siekiant ir
ateityje dirbti pelningai būtina jau
dabar peržiūrėti esamą verslo modelį ir
pasirengti pokyčiams. Marius Vaičiulis,
„Lintel“ pardavimų projektų vadovas, atkreipia dėmesį, kad naudodami
pažangius technologinius sprendimus
verslininkai gali gerokai sutaupyti personalui skiriamas lėšas.

Objektyvi kokybės kontrolė

Marius Vaičiulis

„Lintel“
pardavimų projektų
vadovas

Viena populiariausių „Lintel“ paslaugų verslui
yra Kokybės linija – specialus telefono numeris,
kuriuo paskambinę įmonės klientai gali išsakyti
nuomonę apie prekes ar paslaugas. „Taip išvengiama subjektyvumo: telefonu atsiliepiančių konsultantų su įmonės darbuotojais nesieja jokie ryšiai,
todėl kliento nusiskundimą jie gali išklausyti ir
užfiksuoti objektyviai. Kolegos, saugodami gerus
tarpusavio santykius, išgirstą kritiką dažnai yra
linkę sušvelninti“, – sako M. Vaičiulis.
Išklausę kliento atsiliepimą, „Lintel“ konsultantai iš karto informuoja įmonę elektroniniu paštu arba perskambina (pagal sutartį). Be to, kartą
per mėnesį pateikiama ir ataskaita, kurioje būna
specialistų parengta analizė bei apibendrinimai.
Tik žinodami realią situaciją vadovai gali operatyviai reaguoti ir pašalinti klientų pastebėtus veiklos
trūkumus.
„Kokybės liniją verslininkai vertina ne tik dėl
sąnaudų mažinimo bei objektyvumo, bet ir dėl to,
kad ji apsaugo darbuotojus nuo neigiamų emocijų.
Juk smulkiose ar vidutinio dydžio įmonėse klientų

kritiką dažniausiai išklauso tas, kuris pirmasis pakelia telefono ragelį, neretai visai nesusijęs su kilusia problema. Po tokio pokalbio gali būti sunku vėl
susitelkti darbui, mažėja motyvacija“, – pastebi M.
Vaičiulis. Naudodamiesi Kokybės linijos paslauga
vadovai gali būti tikri, kad visi paskambinusieji bus
išklausyti, aptarnauti mandagiai, o į jų skambučius
bus atsakyta laiku ir išsamiai.
„Lintel“ specialistai atlieka ir reguliarius klientų
nuomonių tyrimus. „Dažniausiai jie būna metiniai,
tačiau kai kurie vadovai „pamatuoti“ verslo „pulsą“
nori dažniau“, – pažymi bendrovės atstovas. Šie
tyrimai padeda geriau planuoti rinkodaros veiksmus.
Veikia kaip dispečerių centras
Nuotolinio klientų aptarnavimo sprendimai
gali būti ypač naudingi saugos bendrovėms. „Lintel“ specialistai gali priimti klientų skambučius ir
atsakyti į kylančius klausimus, teikti informaciją
apie įmonę visą parą darbo, švenčių ir poilsio dienomis. „Pavyzdžiui, galime registruoti problemas
ar gedimus, t. y. veikti kaip tam tikras dispečerių
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konkrečios įmonės jau naudojasi saugos paslaugomis, jei taip – ar yra patenkintos teikiamu aptarnavimu, jei ne – ar planuoja artimiausiu metu
šias paslaugas užsisakyti. Tai savita verslo žvalgyba“, – paslaugos veikimo principus paaiškina pašnekovas. Atlikus tokį tyrimą, potencialių klientų
kontaktai yra perduodami jį užsakiusiai bendrovei.
Be to, „Lintel“ konsultantai padeda „įveikti”
ir administratores – vadinamąsias biuro „vartų
saugotojas“. Jie gali suderinti susitikimus su potencialiais klientais ir saugos įmonės pardavimo
vadybininkais. „Taip gerokai sumažėja vadinamųjų
tuščių vizitų, todėl taupomas pardavimo specialistų laikas bei įmonės sąnaudos,“ – privalumus
vardija „Lintel“ atstovas.
Dešinioji sekretorės ranka

centras“, – sako M. Vaičiulis.
Pasak pašnekovo, verslininkai nepagrįstai baiminasi, kad jų jau naudojamos sistemos yra per
daug sudėtingos panašiems sprendimams. TEO
įmonių grupė, kuriai priklauso ir „Lintel“, gali parengti ir įdiegti kompleksinį sprendimą, kuris leistų
konsultantams nuotoliniu būdu prisijungti prie
visų reikiamų įmonės vidinių sistemų. „Konfidencialumas ir materialinė atsakomybė garantuojama
sutartimis bei technologiniais sprendimais“, – pažymi M. Vaičiulis.
Sustiprina pardavimo pajėgas
Lietuvoje šiuo metu ypač populiarėja pardavimas telefonu. „Žinoma, saugos paslaugas tik telefonu gali būti sunku parduoti – juk reikia įvertinti
patalpas, technines sąlygas, kitus specifinius kriterijus. Tačiau galime sustiprinti pardavimo pajėgas
atlikdami rinkos potencialo tyrimą ir parengiamuosius darbus“, – sako M. Vaičiulis.
„Lintel“ valdo išsamią juridinių asmenų duomenų bazę ir iš jos gali atrinkti tas įmones, kurios
yra potencialios saugos paslaugų pirkėjos. Duomenų bazę galima suskirstyti tam tikrais segmentais
pagal įmonių veiklos rūšį, geografinę padėtį, darbuotojų skaičių bei kitus klientui svarbius kriterijus.
„Mūsų konsultantai gali atlikti pirminį tyrimą, ar

M. Vaičiulis priduria, kad specializuotai bendrovei gali būti vertinga ne tik perduoti administruoti tas funkcijas, kurios saugos versle yra tik
pagalbinės, bet ir sumažinti kai kurių darbuotojų
darbo krūvį. Pavyzdžiui, įmonių sekretorės daug
laiko sugaišta atsakinėdamos į skambučius ir
nukreipdamos juos kolegoms. „Šią funkciją gali
atlikti „Lintel“ konsultantai. Klientai, skambinantys į įmonę, nejaustų jokio skirtumo: konsultantė
atsilieptų konkrečios įmonės vardu, išsiaiškintų,
kokiu klausimu kreipiamasi, ir skambutį perjungtų
reikiamam įmonės darbuotojui. Jei darbuotojo tuo
metu nebūtų biure, jam elektroniniu paštu būtų išsiųsta žinutė su kliento kontaktiniais duomenimis“,
– sako „Lintel“ atstovas. Sutaupytą laiką sekretorė
galėtų skirti kitai veiklai, pavyzdžiui, dokumentų
tvarkymui.
Kartais vadovai abejoja, ar konsultantai gebės
bendrauti jų įmonės vardu. Į tai M. Vaičiulis atsako
skaičiais: vienam „Lintel“ konsultantui per dieną
tenka daugiau negu 300 kartų pasisveikinti ir atsisveikinti ir, žinoma, išspręsti kliento problemą.
„Taigi, nors jie ir nėra konkrečios srities specialistai,
bendrauti bei ieškoti sprendimo geba puikiai“, –
pažymi jis. Be to, „Lintel“ konsultantams rengiami
specialūs klientų aptarnavimo mokymai, reguliariai tikrinamos jų žinios.
Atlyginimai – tik sąnaudų ledkalnio
viršūnė
Lietuvoje dar gaji išankstinė nuostata, kad tokio tipo paslaugos yra brangios ar prieinamos tik
didelėms įmonėms. „Svarstydami alternatyvas, ar
klientų aptarnavimą patikėti išorinei bendrovei, ar
samdyti daugiau darbuotojų, vadovai dažnai įvertina tik menką dalį su klientų aptarnavimu susijusių sąnaudų. Dažniausiai skaičiuojama atlyginimų
suma, tačiau tai – tik ledkalnio viršūnė“, – paly-
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gina „Lintel“ atstovas. Pasak jo, reikėtų vertinti ir
darbuotojų paieškos, mokymų, kaitos išlaidas, taip
pat lėšas, skiriamas išlaikyti biurui, buhalterijai,
prižiūrėti kompiuterinę techniką ir panašiai. „Pati
verslo logika diktuoja, kad „Lintel“ siūlomi nuotolinio klientų aptarnavimo sprendimai yra pigesni.
Juk tai mūsų specializacija: dėl turimos įrangos,
standartizuotų procesų bei mokymų mūsų konsultantai dirba efektyviau, nei galėtų dirbti pavieniai įmonių darbuotojai“, – pažymi M. Vaičiulis.
Be to, įmonei reikia įvertinti ir darbuotojų kaitos keliamą grėsmę. Naujausi „TNS Gallup“ tyrimai
rodo, kad lietuviai išlieka tarp mažiausiai lojalių
darbuotojų pasaulyje. Prisirišimo prie darbo vietos indeksas Lietuvoje yra mažesnis nei Europos
ar pasaulio vidurkiai. „Išėjus darbuotojui, mes iš
karto galime jį pakeisti kitu. Saugos bendrovei
rasti tinkamą žmogų gali trukti daug ilgiau“, –
pastebi „Lintel“ atstovas. Be to, skaičiuojama, kad
vieno darbuotojo kaita įmonei kainuoja apie pusę
jo metinio atlyginimo.
Apibendrindamas M. Vaičiulis pažymi, kad
darbuotojų stygius, menkas jų lojalumas ir sparčiai
augantis vidutinis atlyginimas ir yra pagrindinės
priežastys, dėl kurių vis daugiau įmonių Lietuvoje
klientų aptarnavimą patiki specializuotoms bendrovėms. „Be to, susitelkti tik į pagrindines verslo
funkcijas įmones verčia ir didėjanti konkurencija, ir
ekonomikos sąstingio nuojauta“, – teigia jis.

UAB “LEVORIŠKIS“
Kauno g. 34, 03202 Vilnius; Baltijos pr. 115 (I aukštas), Klaipėda
Tel. 233-76-75, faks. 233-62-18, Tel. (8-46) 300-577, 342-960
Tel./faks. (8-46) 300-576
e-mail: levoriskis@tdd.lt, e-mail: klaipėda@levoriskis.com
www.levoriskis.com

geriausiOS KAMEROS už geriausią kainą

Didelės skiriamosios
raiškos tinklinės
IP kameros su vaizdo
Av3100m

suspaudimo protokolu
H.264/MPEG4

Jau yra 1.3, 2, 3 ir 5 Megapikselių kameros

AV2100m

AV3130M

AV3130m

J
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Wide Dynamic Range –
tam, kad ir menkiausia detalė
būtų matoma
Neretai, instaliuodami ir derindami
kameras, susiduriame su atspindžių, priešakinio šviesos srauto bei šešėlių problema.
Taip pat dažnai pasitaiko atvejų, kai stebimame vaizde matomas ir šešėlis, ir priešakinė šviesa. Tokioje situacijoje per įprastinę
kamerą galėtume aiškiai matyti tik dalį
vaizdo: arba apšviestąją dalį arba šešėlį.
Tuo tarpu plataus dinaminio diapazono
(Wide Dynamic Range) kamera nesunkiai
išskirtų vaizdą šešėlyje bei nuslopintų priešakinį šviesos srautą iki reikiamo stiprumo.

Andrius Dapkevičius
UAB „Baltijos
kontaktų grupė“
tiekimo vadovas

Šiame straipsnyje aptariamas dinaminis
kameros diapazonas, maksimalus ir minimalus
vaizdo jutiklio užfiksuojamo signalo santykis.
Maksimalų signalą apriboja įsotinimas, o minimalų – triukšmo dugnas. Triukšmo dugnas parodo visiems taškams būdingą triukšmo lygį, kuris
susidaro dėl technologinių ribotumų ir grandinės
sudarymo ypatumų.
Dinaminis kameros diapazonas yra vaizdo
jutiklio maksimalaus ir minimalaus užfiksuojamo
signalo, kurį apriboja įsotinimas ir triukšmo dugnas, santykis. Jis išreiškiamas decibelais (dB) ir
apskaičiuojamas pagal formulę:

Dinaminis diapazonas = 20 log

signalas (įsotinimas)
signalas (triukšmas)

Dinaminis kameros diapazonas lemia jos gebą
aprėpti dinaminį vaizdo diapazoną. Nekontroliuojamas intensyvios šviesos srautas dažnai sukelia
problemų automobilių stovėjimo aikštelėse, patal-

pose, kuriose šviesa atsispindi nuo stiklinių sienų,
degalinėse bei kitose vietose, kuriose paprastos
kameros nepajėgia susidoroti su priešakinės
šviesos srautu. Šią problemą puikiai išsprendžia
plataus dinaminio diapazono kameros.
Daugiausia sunkumų sudaro vaizdai, kurių
vienos sritys yra labai ryškios, o kitos labai tamsios. Jeigu realaus vaizdo dinaminis diapazonas
(VDD) yra didesnis, negu kameros VDD, tamsiausiose arba šviesiausiose atvaizdo srityse bus
sunkiai išskiriamų vaizdo detalių. Tamsiausiose
vaizdo srityse, kuriose vaizdo signalas silpnesnis
už triukšmo signalą, nebus matomi tamsiai apsirengę žmonės, objektai šešėliuose, kaip antai
dviratukas žemiau esančiame 1 paveikslėlyje.
Šviesiausiose vaizdo srityse, kuriose vaizdo
signalas stipresnis už įsotinimo, bus blankesnis
iš priekio važiuojančių automobilių arba kelio
paviršiaus atspindžių vaizdas. 2 paveikslėlyje pateikiamas automobilių priežiūros dirbtuvių dalies
atvaizdas. Abiem atvejais į vaizdo stebėjimo sistemą apdoroti perduodamame skaitmeniniame
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1 pav.

Filmuota įprastine kamera

Filmuota plataus dinaminio diapazono kamera

2 pav.

Filmuota įprastine kamera

atvaizde yra matomos ne visos vaizdo detalės.
3 paveikslėlyje pateikta įprastos aplinkos vaizdų skaisčio išraiška kandelomis kvadratiniam metrui. Ryškaus, saulės apšviesto objekto (105 cd/m2)
ir tamsios spalvos, šešėlyje esančio objekto (10-1
cd/m2) atvaizdo dinaminis diapazonas apskaičiuojamas taip:

20 log
3 pav.
cd/m
106
105
104
103

10 -5
= 120dB
10 -1

2

Saulė
Ryškus objektas saulės šviesoje
Giedras dangus saulėtą dieną
Medis saulėtą dieną

10
10

Medis debesuotą dieną

1

Medis pavėsyje

10-1
10-2

Tamsios spalvos pavėsyje

2

Dangus naktį

Filmuota plataus dinaminio diapazono kamera
Jei norima tiksliai užfiksuoti itin ryškiai apšviesto vaizdo detales, kamera turi užtikrinti bent
120 dB dinaminį diapazoną. Tai įprastas reikalavimas stebėjimo sistemoms, diegiamoms vietose, kuriose itin didelis priešakinis apšviestumas.
Kameros, kuriose naudojami įprastiniai CMOS
vaizdo jutikliai, užtikrina maždaug 60 dB dinaminį
diapazoną.
Platus dinaminis diapazonas yra kameros gebėjimas užfiksuoti skirtumą tarp ryškiausių ir tamsiausių vaizdo detalių. Įprastos kameros, kuriose
naudojami vaizdo jutikliai, pasižymintys tiesinėmis charakteristikomis, neužtikrina aiškaus detalių
išskyrimo esant kritinėms situacijoms:
· naktį degalinėje nesimato automobilio valstybinio numerio, nes dažniausiai kamerą apakina
priešakinių automobilio žibintų šviesa;
· teritorijos apžvalgai skirtų kamerų formuo-

jamame atvaizde būna sunkiai matomos šešėlių
zonos, kadangi kameros dažniausiai būna sureguliuotos stipriau apšviestų zonų stebėjimui;
· patalpose su stiklinėmis vitrinomis, vidinių
kamerų perduodamame atvaizde, nematyti, kas
vyksta lauke, nes kameros ekspozicijos laukas gali
išskirti tik vidaus arba tik išorės vaizdus;
· objektuose, kuriuose tiesioginiai saulės spinduliai patenka į kameros objektyvą, paprastos
kameros dinaminis diapazonas yra per mažas apdoroti tokį šviesos srautą.
Visais šiais atvejais rekomenduojame naudoti
plataus dinaminio diapazono kameras. Ši technologija turi dideles perspektyvas, todėl numatoma,
kad ateityje rinkoje pasirodys labai daug tokio tipo
kamerų. Šių kamerų kaina yra optimali, palyginti
su paprastomis analoginėmis ir IP kameromis, todėl joms prognozuojama puiki ateitis.

.
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Kas svarbiau – vaizdo
stebėjimas ar įeigos
kontrolė?

Julijus Dainovskis

UAB „Sareme“
komercijos direktoriaus
pavaduotojas

Spręsti saugumo ir personalo kontrolės klausimą paprastai rekomenduotina naudojant vaizdo
stebėjimo sistemas. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį
ir į įeigos kontrolę bei deramai įvertinti jos svarbą. Norint geriau tai suprasti, reikėtų žvilgtelėti į
praeitį.
Viskas prasidėjo maždaug prieš dvidešimt
metų, kai atsirado pirmosios įeigos kontrolės sistemos. Tada jos buvo primityvios ir tenkindavo
toli gražu ne visus užsakovų poreikius. Užtekdavo
pridėti prie jutiklio elektroninį raktą ir sistema atidarydavo arba... neatidarydavo durų. Toli gražu ne
visi įvykiai buvo įrašomi į elektroninį žurnalą. Tačiau vieną dieną pasikeitė pasaulis. Įžengę į naują
apsaugos sistemų erą, gavome galimybę kontroliuoti personalo srautus. Nustatydavome atitinkamą įeigos į vieną ar kitą teritoriją lygį, ir iškart
galima buvo pamiršti raktus, kuriuos taip lengva
kopijuoti, pamesti arba naudoti be leidimo. Vietoj

jų atsirado elektroniniai leidimai, kuriuos galima
buvo programuoti bet kokiam įeigos lygiui pagal
poreikius.
Tuo metu iškilo ir pagrindinė problema – elektroninių raktų perdavimas pašaliniams asmenims.
Todėl buvo sukurtos sistemos, kurios užkirsdavo
kelią tokiems precedentams. Elektroninio rakto
turėtojui reikėjo išeiti iš sistemos, kad galėtų grįžti
atgal, ir jis jau negalėjo skolinti savo rakto kitam.
Iškilo kitų problemų – vartotojai pradėjo imituoti
išėjimą iš sistemos tiesiog pridėdami elektroninius
raktus prie jutiklių ir perdavinėti savo raktus kitiems, kad šie vėliau galėtų įeiti. Tuomet buvo pradėta naudoti įeigos kontrolę kartu su vaizdo stebėjimo sistemomis. Kameros buvo montuojamos
prie įėjimo durų ir vartelių. Tekstinę informaciją
apie įėjusį vartotoją dubliavo vaizdo įrašas. Iškilus
nesusipratimų dėl žurnalo įrašų, galima buvo peržiūrėti vaizdo archyvą. Tais laikais tokios sistemos
buvo tikrai populiarios, tačiau labai brangios ir
neracionalios.
Tiek pirmųjų, tiek pačių moderniausių sistemų
trūkumas yra tai, kad beveik neįmanoma nustatyti
asmens, kuris naudojosi sistema. Siekiant išspręsti
šią problemą, buvo imta naudoti asmeninį kodą
kartu su elektroniniu raktu. Taip atsirado vadinamasis dvigubas raktas. Jo naudotojui tereikia pridėti prie jutiklio elektroninį raktą ir surinkti savo
asmeninį kodą. Tačiau tokios priemonės vis dėlto
negali užkirsti kelio nesankcionuotam rakto perdavimui kitam.

Elektroninė sauga

Vaizdo kamerų naudojimas tokiose sistemose
leidžia tiksliai nustatyti, kas kur įeina. Perbraukiant
kortele ar pridedant raktą, jutikliai arba skaitytuvai
automatiškai aktyvuoja vaizdo kameras, kurios įrašo vaizdo informaciją.
Laikui bėgant, atsirado ir kitų tokių sistemų
variantų. Vartotojui pridėjus raktą prie jutiklio, sistema jau galėjo perduoti vaizdą ir į centrinį pultą.
Tada prie pulto esantis darbuotojas atpažindavo
asmenį, paspausdavo mygtuką ir kelias į vidų bū-

davo laisvas. Tokios sistemos buvo itin sudėtingos
ir brangios, su jomis dirbti reikėjo papildomų darbuotojų.
Šiuolaikinės technologijos pagrįstos modernia
koncepcija. Šiandien mes laisvai galime perduoti
tekstinę ir vaizdo informaciją į bet kurį pasaulio
tašką. Tai leidžia stebėti daugybę įeigos kontrolės
taškų ir valdyti juos nuotoliniu būdu. Biometrinės
technologijos irgi paspartino sistemų tobulėjimą
ir padidino pranašumą. Laikui bėgant, pasidarė
nebereikalingi darbuotojų leidimai, kadangi šiuo
metu darbo pažymėjimas, įeigos kortelė ir asmeninis elektroninis raktas gali būti vienoje plastikinėje kortelėje.
Vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemos iš
pat pradžių naudojo tas pačias technologijas kaip
ir priešgaisrinė ar apsauginė signalizacija. Apsaugos jutikliai gali būti pritaikomi ir įeigos kontrolės
sistemai.
Jungti įvairias apsaugos sistemas į vieną
mums padeda sąsajos, kurios leidžia sujungti
įvairius sistemų protokolus ir valdyti juos iš vieno
kompiuterio. Tokių sistemų integracija palengvina
jų naudojimą, pagreitina montavimą ir leidžia sutaupyti lėšų.
Taigi galima padaryti išvadą, kad įeigos kon-
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trolė nėra svarbesnė už vaizdo stebėjimą arba
atvirkščiai – vaizdo stebėjimas nėra svarbesnis už
įeigos kontrolę. Integruotos sistemos užtikrina kur
kas geresnę apsaugą ir kontrolę. Tokios sistemos
leidžia daug geriau valdyti įvykius nei sistemos,
projektuotos ir montuotos atskirai viena nuo kitos.
Negalima išskirti kurios nors apsaugos sistemos
dalies, nes visos jos savaip svarbios ir sudaro bendrą apsaugos ir kontrolės mechanizmą, užtikrinantį mūsų saugumą.

.

Nauja belaidė apsaugos sistema
Tomas Vyštartas

UAB ASĮ vadybininkas

Kompanijos DSC turbūt jau nereikia pristatinėti
ir aiškinti, koks jos statusas pasaulinėje apsaugos
sistemų rinkoje. Ši kompanija jau daugelį metų
plačiajai visuomenei žinoma kaip kokybės, saugumo ir pasitikėjimo simbolis. Toks požiūris vyrauja
ir tarp Lietuvos vartotojų. DSC jau kuris laikas yra
įleidusi šaknis į mūsų rinką ir pelnytai išsikovojo
lyderės poziciją apsaugos sistemų sektoriuje. Vis
dažniau pastebimas klientų požiūris, kad apsaugos
sistema turi būti ne tik funkcionali, bet ir puikiai
derėti prie interjero, DSC pastūmėjo senają, gerai
mums žinomą belaidę apsaugos centralę ENVOY
keisti i naują – PowerSeries 9045, kuri yra itin

kompaktiška bei stilinga. Jos gabaritai yra tikrai
nedideli: 138 mm x 205 mm x 39 mm. Tai viena iš
mažiausių bei funkcionaliausių belaidžių centralių,
kurios viename korpuse telpa ne tik klaviatūra bei
garsinė sirena, bet ir akumuliatorius, padedantis
sistemai normaliai funkcionuoti dingus elektrai net
iki 24 valandų. Didelis, 32 simbolių, tekstinis LCD
ekranas, turintis lietuvių kalbos modifikacijos galimybę, 32 belaidžių jutiklių ir 16 belaidžių pultelių,
kuriais galima įjungti / išjungti signalizaciją, „pririšimo“ galimybė – visa tai šias centrales tikrai išskiria iš kitų belaidžių apsaugos sistemų produktų.
Negana to, ši centralė turi 2 papildomus gnybtus,
kuriuos galima naudoti kaip laidines zonas arba
programuojamus išėjimus.
Pabaigoje reikėtų paminėti, kad dėl šabloninio programavimo bei greito belaidžių jutiklių
„pririšimo“ funkcijos, kuri senąjį serijinio numerio

suvedinėjimo ranka būdą keičia nauju, kai jutiklis
įvedamas į sistemą tiesiog jį aktyvuojant, sutaupoma jūsų brangaus laiko bei sumažinamos instaliavimo sąnaudos. Šią sistemą galima įdiegti vos per
10 min. Netikite? Pabandykite patys ir įsitikinsite.

Nauja centralė už gerą kainą!
E55:
4 zonos (8 zonos - zonų dubliavimo atveju)
plečiama iki 32 zonų;
2 sritys (jei naudojamas K636 pultelis - 1 sritis);
Sisteminės programos (firmware)
atnaujinimas per 307USB modulį ir Winload;
Meniu punktais pasirenkamas
programavimas instaliuotojui, vartotojui,
sistemos prižiūrėtojui;
Sistema, galinti veikti StayD režimu;

Keturlaidė ryšio magistralė (galima prijungti iki
15 pultelių ir iki 3 APR-ZX8 išplėtimo modulių);
1 PGM išėjimas plokštėje; 32 vartotojų kodai;
1,1A impulsinis maitinimo šaltinis;
Atskiri raporto telefono numeriai:
3 - stebėjimo pultui, 5 - vartotojui;
Tiesioginis 9,6kbps ryšys su Winload
programine įranga;
256 įvykių atmintis;

Įsigykite centralės komplektus pasirinktinai
476

E55

Kaina

476

E55

158 Lt

Kaina

163 Lt

MG10LED

K636

Kainos nurodytos be PVM

Komplektus galima įsigyti (jums pageidaujant pristatome į vietą):
UAB „Arevita ir Ko“
Naugarduko g. 28 / Algirdo g. 35, Vilnius
Tel. (8-5) 2133896

Basanavičiaus g. 35,
Panevėžys
Tel. (8-45) 430422

Baltų pr. 145, Kaunas
Tel. (8-37) 331620

Kybartų g. 10, Marijampolė
Tel. 8-686-71937

UAB „Aviterus“
Baltijos pr. 113, Klaipėda
Tel. (8-46) 340221

Ir kitose

UAB „Kotesa“
Tilžės 80a, Šiauliai
Tel. (8-41) 423567

platinimo vietose

Elektroninė sauga
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Daugiabučių
laiptinėse
senus pokalbio
įrenginius keičia nauji

Erlendas Demendžiūnas

UAB „Apsvidija“
direktorius

Lietuvos daugiabučiuose vis mažiau lieka sovietmečiu instaliuotų pokalbio įrenginių, retas jų iki
šiol buvo veikiantis. Tuo metu sukurtos sudėtingos
elektroninės schemos (dėl žemo tuometinių radijo
komponentų integracijos lygio buvo problemiška
padaryti kompaktišką įrenginį), sudėtinga instaliacija neįstengė užtikrinti ilgalaikio ir patikimo funkcionavimo. Dauguma jų sugesdavo vos atidavus
daugiabutį eksploatuoti. Šie įrenginiai, kuriuos reikėjo nuolat prižiūrėti, ilgiau išliko veikiantys tik tose
bendrijose, kurios itin rūpinosi gyvenimo kokybe. To,
kad jų neliko, priežastis paprasta – brangiai kainuojanti šių sistemų priežiūra. Pasibaigus daugiabučių
statybai, sustojo ir šių įrenginių gamyba, neliko šias
sistemas prižiūrinčių kompanijų. Įėjimas į daugumą laiptinių tapo nekontroliuojamas, jose pradėjo
nakvoti nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys
asmenys, arčiau pramogų centrų laiptinės tapdavo
vieta, kur buvo galima atlikti „mažą reikalą“. Laiptinėse buvo juntama netvarka, mėtydavosi šiukšlės,
panaudoti švirkštai ir kt.
Pirmoji šiuolaikinių pokalbio sistemų karta –
mygtukinės iškvietimo sistemos (iškvietimo skydelyje kiekvienas butas turėjo savo mygtuką). Tai gana

kokybiškos sistemos, kurios funkcionuoja iki šiol.
Pagrindinė tokio tipo pokalbio sistemų problema
– daugybė mechaniškai besidėvinčių detalių: mygtukai iškvietimo skydeliuose, elektromechaniniai
užraktai, spynų liežuvėliai, raktų šerdelės. Jei bute
nebūdavo nė vieno žmogaus, vienintelė galimybė pasiekti namus buvo atsirakinus laiptinės duris
raktu. Tik retoje laiptinėje būdavo papildomai sumontuotas kodinis atrakinimas, atrakinama distanciniu pulteliu arba elektroninių raktų (arba kortelių)
skaitytuvu. Be to, šias sistemas instaliuoti yra gana
sudėtinga.
Bet kurio daugiabučio laiptinėje, jeigu joje yra
bent 8 butai (jau net nekalbama apie 15, 27, 36 ar
60 butų laiptines), dėl dažno naudojimo mechaniškai besidėvinčios dalys apsitrina, išsijudina, todėl
reikia nuolatinės priežiūros. Pati sistema, nors iš
esmės yra veikianti, tampa nepatikima. Reikiamu
momentu pagrindinės funkcijos – užrakinti duris –
gali ir neatlikti.
Įsivaizduokime standartinę devynaukščio laiptinę, kurioje yra 27 butai. Tarkim, vidutiniškai kiekviename bute gyvena po 3 žmones. Apie 3 kartus
per dieną jie išeina ir pareina. Raktas vienam butui
naudojamas 9 kartus, bendrą durų užraktą vienas
butas per dieną naudoja 18 kartų. Atlikę nesudėtingus aritmetinius veiksmus, matome, kad per metus
tokioje laiptinėje durys raktu rakinamos 80–90
tūkstančių kartų, pats užrakto mechanizmas naudojamas dvigubai tiek – 150–200 tūkstančių kartų.
Durų užraktai dirba beveik kaip audimo staklės...
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Naujausias pokalbio sistemų etapas, trunkantis
jau daugiau kaip 5 metus, – sistemos, neturinčios
mechaniškai besidėvinčių dalių. Iškvietimo skydelyje nėra mechaniškai spaudžiamų mygtukų, duryse – mechaninių užrakto mechanizmų (nebent
papildomi, naudojami išimtiniais atvejais), nėra
spragtukų, spynos liežuvėlių. Kokios tai sistemos ir
kokios jose naudojamos spynos?
Kaip jau minėta, visų pirma labai svarbu, kokios
yra laiptinės durys.
Durys turi lengvai varstytis, patikimai užsidaryti, būti tvirtos, gražios išvaizdos. Jei durys nėra tvarkingos, jos turi būti gaminamos ir sumontuojamos
iš naujo. Laiptinės durys neturėtų būti medinės:
sausuoju metų periodu jose atsiranda plyšių, o kai
drėgna – persikreipia, nebeužsidaro. Tikslingiausia
laiptinei gaminti metalines duris, į kurias gamybos
metu sumontuojami būtini užraktai. Šios durys
gali būti gruntuotos (ekonominis variantas) arba
nudažytos specialiais faktūriniais dažais, su langeliais arba be jų. Išrankesni klientai renkasi duris su
specialia medžio danga. Gaminant duris, jose turi
būti sumontuotas hidraulinis durų uždarytuvas
(beje, jis turi būti ilgaamžis, parinktas pagal durų
svorį, jo pritraukimo savybės neturėtų smarkiai kisti
nuo aplinkos oro temperatūros). Tačiau svarbiausia
duryse – pats užraktas. Šiuo metu užraktui naudojami elektromagnetai. Švelniai durų pritraukikliui
užvėrus duris, jos „prilimpa“ prie elektromagneto
350–540 kg jėga (tai priklauso nuo parinkto elektromagneto galingumo). Jeigu įmanoma, geriausia
elektromagnetą montuoti ties durų viduriu, įleidžiant į per visą durų aukštį pritvirtintą stačiakampį
rėmą. Tuomet, nepriklausomai nuo rankenos tipo
(bumbulas ar didelė rankena, sudaranti sąlygas
panaudoti didelę jėgą durims atidaryti), durys nesikraipo ir yra neįveikiamos norint jas atplėšti. Jeigu
durys vienvėrės, tai pritraukiklis ir elektromagnetas
– visas būtiniausias durų komplektas. Papildomų
užraktų laiptinės durims nereikia.
Jeigu laiptinės durys pusantrinės, jos paprastai
gaminamos su nevarstoma siaurąja dalimi. Visiškai
netikslinga gaminti siaurąją durų dalį varstomą dėl

keleto priežasčių: visų pirma laiptinės durys gaminamos ne mažiau kaip 90 cm pločio, tuo tarpu buto
durys nebūna platesnės kaip 85 cm. Jei jau galima
įnešti daiktą pro buto duris, tai pro laiptinės duris
tokį daiktą įnešti nesudarys problemų. Kita priežastis – patogu naudotis sistema, kai iškvietimo skydelis sumontuotas nejudamoje durų dalyje. Jei siauroji dalis varstoma, atsiranda papildomos vibracijos,
kurios gali pakenkti elektroniniam iškvietimo skydeliui, durys triukšmingiau užsidaro. Ir trečia priežastis – tai durų kaina. Pagaminti duris su siaurąja
varstoma dalimi kainuoja gerokai brangiau. Siauroje
pusantrinių durų dalyje taip pat montuojamas durų
atrakinimo iš vidaus mygtukas. Šio mygtuko, kaip
vienintelės mechaniškai besidėvinčios detalės visoje
sistemoje, klausimas taip pat sėkmingai išspręstas
– jis yra metalinis, dailus, ilgaamžis.
Laiptinės durys yra bendro naudojimo objektas, todėl joms nekeliami ypatingo saugumo (tokio,
koks būtinas buto durims) reikalavimai. Dingus
maitinančiai elektros įtampai, durys atsirakina. Pavyzdžiui, kilus gaisro pavojui, pirmiausia turėtų būti
išjungiama elektra visoje laiptinėje. Dėl gyventojų
saugumo minėtu atveju nerekomenduojama montuoti rezervinio maitinimo šaltinio durų valdymo
sistemoms. Esant rezerviniam maitinimo šaltiniui,
kritiniu atveju tektų ieškoti įrangos sumontavimo
vietos ir joje išjunginėti maitinimą. Kalbant apie
saugumą, reikėtų pažymėti, kad neteko girdėti pasitaikant atvejų, kai būtų bandoma išjungti elektros
įtampą norint piktavališkai įsibrauti į laiptinę.
Kaip veikia sistema
Kai iš išorės nelieka galimybės duris mechaniškai atrakinti raktu, pageidautina, kad išliktų du durų
atrakinimo iš išorės būdai. Sumontavus šiuolaikinę
sistemą, kiekvienam butui išduodami individualūs
kodai (jie kontroliuojami ir juos galima individualiai
pasikeisti). Panaudojus kodą, bute sumontuotas
unifonas (pasikalbėjimo / atrakinimo ragelis) praneša apie tai specialiu garsiniu signalu. Jei niekas
nepareina – tai ženklas, kad kodu naudojasi svetimi
ir jį būtina pasikeisti. Kadangi kodai yra skirtingi,
vienodai naudojami visi skaitmenys, kodo rinkimo
tablo dėvisi vienodai, neįmanoma iš labiau nudėvėtų skaitmenų vietų nustatyti naudojamo kodo. Bet
kuriuose užraktuose, kuriuose naudojamas tas pats
kodas, aiškiai matyti, kurie skaitmenys nuolat spaudžiami. Beje, šiose iškvietimo sistemose reikiamą
kodą galima surinkti netgi su pirštine – skaitmenų
mygtukai nėra sensorinai ir jų nereikia spausti.
Antras durų atrakinimo būdas yra atrakinimas
elektroniniu raktu (kortele). Visų pirma tai skirta
mėgstantiesiems patogumą – elektroninis raktas
nešiojamas kartu su kitais raktais, yra atsparus mechaniniam poveikiui, drėgmei. Jeigu bent retkarčiais
pasinaudojame individualiu kodu, palikę arba pa-

metę elektroninį raktą, kodą visuomet prisiminsime
ir duris atrakinsime juo. Atrakinimo elektroniniu
raktu ar individualiu kodu valdymo funkcijas sistemoje atlieka atskiri procesoriai, taigi, dalinio gedimo
atveju gali būti panaudojamas likęs veikiantis durų
atrakinimo būdas. Sistema vykdo savikontrolę, todėl, sutrikus pagrindinėms veikimo funkcijoms, automatiškai siunčiami durų atrakinimo impulsai kas
25 sek. Tai reiškia, kad net rimčiausio gedimo atveju
gyventojai neliks stovėti už durų. Elektroniniai raktai
įsigyjami pagal individualų poreikį.
Naudotis kodu papildomai nekainuoja, todėl atrakinimo elektroniniu raktu galimybė yra naudinga
ir tada, kai tarp laiptinės gyventojų yra netvarkingų
žmonių, nesaugančių savo kodo ir tuo kenkiančių bendram visų laiptinės gyventojų saugumui.
Daugumos sprendimu tokių butų gyventojams gali
būti uždrausta naudotis individualiu kodu, todėl jie
privalės naudotis tik elektroniniais raktais, o žinotas
individualus kodas daugiau nesuteiks galimybės įeiti į laiptinę svetimiems.
Šiuolaikinėje sistemoje surinkus konkretaus
buto numerį, šiame bute skamba unifonas. Pakėlus unifono ragelį, pasikalbama su svečiu ir, jei
reikia, jis įleidžiamas, nuspaudus ragelyje esantį
durų atrakinimo mygtuką. Jeigu kuriame nors bute
ragelis nesumontuojamas, sumažėja bendras visos
laiptinės saugumas, nėra patogu naudotis sistema
gyventojui, neturinčiam ragelio, dažniau trukdomi
gyventojai, kurių butuose rageliai sumontuoti. Atėjęs svečias, norėdamas įeiti į butą, neturintį ragelio, gali jo šeimininkus informuoti skambindamas
mobiliuoju telefonu. Savininkas tokiu atveju privalėtų nusileisti iki lauko durų ir atrakinti jas iš vidaus.
Tačiau pasitaiko atvejų, kai pasakomas kodas. Jei
unifonas nesumontuotas, dingsta informacija apie
kodo panaudojimą, nelieka kodo panaudojimo kontrolės, taigi sumažinamas visų laiptinės gyventojų
saugumas. Kitu atveju, kai svečias neturi galimybių
pranešti apie save asmeniui, pas kurį atvyko, jis
bando skambinti kitų butų numeriais, prašydamas,
kad jį įleistų, o šiems tenka prisiimti atsakomybę už
svetimo žmogaus įleidimą.
Šiolaikinė telefoninio užrakto su pokalbiu sistema turi būti sudaryta ir funkcionuoti taip, kad užtikrintų visų bendrus ir kiekvieno individualius poreikius. Todėl ji turi būti iki galo sukomplektuota – turi
būti tvarkingos, išvaizdžios, tvirtos durys, duryse
sumontuotas elektromagnetinis užraktas (elektromagnetas), durų pritraukiklis, skaitmeninė pokalbio
sistema su kontroliuojamu individualiu atrakinimo
kodu, elektroninio rakto skaitytuvu, suteikiančiu
galimybę atrakinti elektroniniu raktu, iškvietimo
rageliais kiekviename bute, kad būtų užtikrinamas
pokalbis ir durų atrakinimas iš buto. Norint, kad poilsio niekas netrukdytų, iškvietimo signalas ragelyje
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gali būti atjungiamas.
Tokios sistemos įrengimo rezultatas – visuomet
užrakinta, saugi, švari, šilta laiptinė. Tik išimtiniais
atvejais (vandalizmo, netinkamo eksploatavimo,
žaibo iškrovos) sistemą reikia remontuoti. Jei norint
sutaupyti atsisakoma kurio nors komponento šioje
sistemoje arba bandoma jį pakeisti kitu, kaina sumažėja nežymiai, tačiau smarkiai krenta sistemos
efektyvumas, ilgaamžiškumas, veikimo stabilumas.
Sistemų tobulėjimo raida
1996–2000 m. Laiptinių duris, pokalbio sistemas montuojasi (keičiasi) geriausios namų bendrijos. Sistemos mygtukinės, užraktai elektromechaniniai. Užsakymai vienetiniai.
2000–2003 m. Laiptinių duris, pokalbio sistemas montuojasi (keičiasi) bendrijos, gaunančios
papildomų pajamų (už stogo nuomą, reklaminį
plotą ant sienų) arba sudarytos finansiškai pajėgesnių gyventojų. Pradedamos montuoti skaitmeninės
sistemos, tačiau užraktai išlieka elektromechaniniai,
juos reikia periodiškai prižiūrėti. Užsakymai vienetiniai.
Nuo 2004 m. pradedami montuoti elektromagnetai, pagaliau laiptinių duryse nebelieka mecha-
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niškai besidėvinčių dalių, sistemos tampa patikimos,
kurių nebereikia periodiškai prižiūrėti. Užsakymai
tampa masiniai.
2008 m. naujiena – gaminant naujas duris,
elektromagnetas montuojamas viduryje, per visą
durų aukštį pritvirtintame stačiakampiame rėme.
Durų užraktas tampa patikimas, ilgaamžis, saugus.
Atsisakoma antro elektromagneto durų apačioje, be
kurio seniau montuojamų durų apačia atsiknodavo
nuo stipraus traukiojimo už rankenos, o ilgainiui ir
pačios durys išsiklaipydavo.
Šiuolaikinės laiptinių elektroninės durų sistemos – tai būtinybė, ne prabanga. Jos pasižymi
mažomis eksploatacinėmis sąnaudomis, paprasta
instaliacija. Sovietmečio suvokimą, kad neverta ką
nors tvarkyti – vis tiek po mėnesio neveiks arba teks
nuolat mokėti už eksploatavimą, pakeitė įsitikinimas, jog sistemos yra patikimos, ilgaamžės, pigiai
eksploatuojamos. Tai parodė bendrijų, įsidiegusių
šias sistemas, praktika.
Aišku, kiekvienoje bendrijoje visada atsiras
tokių, kurie vengia naujovių, nenori už ką nors mokėti, kuriems nieko nereikia. Bendrijoje šiuos darbus
organizuojantis asmuo visuomet turės sunkumų,

kylančių dėl gyventojų nuomonių ir galimybių skirtumų, tačiau tokiais atvejais sprendžia dauguma,
palaikydama vadovaujančio asmens poziciją. Ši pozicija kasdien vis tvirtėja, nes grindžiama praktiniais
pavyzdžiais. Besinaudodamas tinkamai įrengta pokalbio sistema, kiekvienas gali įsitikinti, kad pinigai,
išleisti laiptinių durims ir pokalbio sistemai įrengti
ar modernizuoti, yra gera vienkartinė investicija šiuo
metu, kuri su kaupu atsipirks ateityje.

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

–

inžinerinis

–

organizacinis –

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

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

UAB „Sareme“
Naugarduko g. 32/2, LT-03225 Vilnius
Tel. 8 5 2135047; tel./faks. 8 5 2333567
sareme@sareme.lt, www.sareme.com

Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel. 8 37 713651, Fax. 8 37 713653
kaunas@sareme.lt

28

R i z i k o s f a k t o r i u s N r. 2 2 0 0 8 / LIEPA

Elektroninė sauga / reklama

proxSafe

raktų valdymo
sistema
Liutauras Alkinas
UAB “Hansab“
projektų vadovas
Optimizuojant įmonės darbą, didėja ir saugumo reikalavimai, todėl kyla poreikis labiau
kontroliuoti darbuotojus, griežtinti jų atsakomybę

flexx 64

ir prireikus stebėti, ar jie teisingai ir laiku atlieka
tam tikrus veiksmus. Šioje srityje plačiai taikoma
įėjimo kontrolė ir smulkių daiktų stebėjimas. Tačiau įėjimo kontrolės sistema ne visada yra praktiška ir ekonominiu požiūriu patraukli.

proxSafe - tai intelektuali raktų ir objektų
valdymo sistema, leidžianti išspręsti ne vieną kasdieninį klausimą. Ji gali papildyti įėjimo kontrolės
sistemą, taip pat gali būti susieta su apsaugos
sistemomis.
Ši sistema padeda optimaliai valdyti automobilių srautus, patalpų raktų, mobiliųjų telefonų
ar kitų smulkių daiktų judėjimą. Sistema papildo
prieigos prie raktų kontrolę. ProxSafe sistema tinkama valdyti tiek nedidelius raktų ar kitų objektų
kiekius, tiek itin didelę jų gausą.
Sistema yra lengvai pritaikoma pagal kliento
poreikius. Prie kiekvieno saugomo rakto ar objekto
yra prikabinamas tvirtas elektroninis pakabukas.
Kiekvienas pakabukas turi unikalų identifikavimo
numerį, kuris identifikuojamas kiekvieną kartą,
kai raktas ar jų rinkinys paimamas ir grąžinamas
į saugojimo spintą. Plombos taip pat gali turėti
unikalius identifikavimo numerius.
Svarbu, kad kiekviena valdymo sistema pateiktų tikslią ir patikimą informaciją apie raktų
srautus, kada raktai buvo paimti ar gąžinti. Todėl
proxSafe kūrėjai nusprendė nenaudoti tradicinių
komponentų pakabukuose. Atpažinimui naudojama RFID technologija. Naudojant nekontaktinį
informacijos perdavimo būdą, išvengiama proble-
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racx 16HE

racx 32HE

mų – pakabukas neišsipurvina, kartu jis apsaugomas nuo duomenų nuskaitymo savanaudiškais
tikslais. Sistema užtikrina, kad nebus jokių klaidų
paimant ir grąžinant raktus į tinkamą vietą.

Valdymo terminalas
Terminalas saugo informaciją apie vartotojus,
raktus ir prieigos teises. Terminale vyksta vartotojo identifikacija. Identifikuojama PIN kodu, kortele
arba abiem būdais, kai būtinas aukštesnis saugumo lygis. Esant didesnio saugumo reikalavimui,
galima kartu naudoti ir biometrinį atpažinimą.
Aiškus ir paprastas meniu leidžia lengvai valdyti
sistemą.
Bekontaktės kortelės skaitytuvo tipas įmontuojamas pagal kliento poreikį. Tai gali būti mifare, LEGIC, HID, proxEntry, ISO 15693, ISO 14443 ir
kito tipo skaitytuvai.
Identifikavus vartotoją, jis gali paimti tik leidžiamą objektą (-us). Apie ieškomo objekto vietą
pranešama šviesos signalu.
Terminalo atmintyje saugoma 7 tūkst. paskutinių įvykių, galima įrašyti iki 2 tūkst. vartotojų su
64 skirtingais laiko profiliais. Vienas terminalas
gali aptarnauti iki 1 024 cilindrų sistemą.

Programinė įranga
Vartotojų teisės naudoti raktus ar jų rinkinius
nustatomos ir valdomos naudojant programinę
įrangą. Galima apriboti aktyvaus vartotojo laiką,
taip pat gauti pranešimus elektroniniu paštu, jei
raktas nepaimtas ar laiku negrąžintas. Programą
įdiegti labai paprasta. Lengvai suprantama sąsaja
greitai sukuriami nauji vartotojai, pakeičiamos
konfigūracijos ir laiko apribojimai.
Visa informacija apie įvykius iš visų terminalų
kaupiama centrinėje duomenų bazėje ir saugoma
tiek laiko, kiek pageidaujate. Išsamiose ataskaitose galite matyti informaciją apie raktus ir var-

maxx 32
totojus. Galima atrinkti įvykius, susijusius su tam
tikrais raktais ar vartotojais arba įvykusius tam
tikru periodu, taip pat matyti, jeigu raktai grąžinti
ne laiku arba įvestas neteisingas PIN kodas.
Sistemą galima prijungti prie asmeninio
kompiuterio, kompiuterinio tinklo (LAN, WAN,
VPN) ar netgi prie įėjimo kontrolės sistemų. Atviras „deBUS“ komunikacijos protokolas suteikia
galimybę integruoti proxSafe į kitas sistemas, o
proxSafe commander palaiko atviras duomenų
bazes aukštesniam integracijos lygmeniui.
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pillar
Modulinis proxSafe principas leidžia konfigūruoti sistemą, apimančią nuo keleto vienetų iki
kelių tūkstančių raktų.
Jei reikia valdyti didelius vartotojų, turinčių
raktus, srautus, galime pasiūlyti individualius
sprendimus, pritaikomus pačioms įvairiausioms
situacijoms.
Ši sistema puikiai tinka naudoti viešbučiuose, lošimo namuose, įmonės automobilių parke,
įmonėse, kur dirba daug darbuotojų, ir kitose vietose, kur būtinas aukštas objekto saugumo lygis.

Modeliai
maxx32 – tai raktų srautų valdymo ir stebėjimo įrenginys. Saugojimo spinta uždaroma
žaliuzėmis. Uždaroma ir atidaroma automatiškai,
taip pat yra apsauga nuo sužeidimų. Spintoje yra
32 saugojimo cilindrai, jeigu jų prireikia daugiau,
šalia montuojamas analogiškas įrenginys, kurį
valdo tas pats terminalas.
flexx – lanksti ir lengvai konfigūruojama
sistema, skirta didesniems raktų kiekiams. Trijų
dydžių saugojimo spintos pritaikytos 32, 64 ar
128 cilindrams. Naudojant šią sistemą, galima
užtikrinti optimalų sprendimą, nes kelios spintos
gali būti sujungiamos į vieną sistemą. Saugojimo
spintose galimos durelės su stiklu, be stiklo arba
jos gali būti iš viso be durelių.
pillar – daiktų saugojimo ir valdymo sistema.
Saugojimo spintos vienodo dydžio, tačiau skiriasi
skyrių kiekis. Galimi variantai: 4, 8 arba 16 skyrių.
Jose galima įrengti elektros ir kompiuterių tinklo
prievadus ar netgi vėdinamus skyrius.
racx – tai įvairiems poreikiams pritaikyta sistema. Joje montuojami moduliai, skirti raktams,
stalčiai itin nedideliems daiktams (stalčiaus matmenys: 70 (aukštis) x 90 (plotis) x 170 (gylis)
mm) ir didesni skyriai, kuriuose galima saugoti
nešiojamuosius kompiuterius.
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UAB HANSAB Savanorių pr. 180A, LT-03154 Vilnius
Tel. +370 5 2058800 Faks. +370 5 2058811
el. p. info@hansab.lt, http://www.hansab.lt
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Pirmoji profesionali

lietuviška patalpų apsaugos
sistema

Naudojantis programa galima greitai nubraižyti
įrenginėjamo objekto planą, išdėstyti reikiamus
sistemos komponentus, nustatyti ryšius tarp jų,
automatiškai sukurti visą apsaugos sistemos projektą, kurį paskui tereikia perkelti į apsaugos sistemos klaviatūrą per USB sąsają.

atsižvelgdamas į galutinio vartotojo išmanymą,
gali sistemoje suprogramuoti tiesinę vartotojo
sąsają, kuri leistų, neklaidžiojant po įmantrius
meniu, greitai pasirinkti reikiamą funkciją iš konkrečiam vartotojui skirtų funkcijų sąrašo.

Vadinasi, projektas gali būti paruoštas instaliuotojančios įmonės biure, o sistemos nustatymai
valdomi klaviatūra – objekte kompiuterio net
neprireikia. Kitas programinės įrangos privalumas
yra tai, kad sukurti projektai saugomi duomenų
bazėje ir prireikus tvarkyti arba papildyti kurio nors
objekto apsaugos sistemą, galima akimirksniu surasti reikiamą projektą ir jį koreguoti. Nebereikės
naršyti tarp daugybės segtuvų ieškant reikiamų
dokumentų. Be to, į duomenų bazę iš apsaugos
sistemos galima importuoti ir įprastiniu būdu –
naudojantis klaviatūra – suprogramuotus sistemos nustatymus.
Įrengiant apsaugos sistemas tipiniuose butuose, galima naudoti anksčiau sukurtus projektų šablonus, kuriuos tereikės pakoreguoti pagal
kliento pageidavimą.
MAS-800 taip pat pasižymi unikalia vartotojo
sąsaja. Apsaugos sistemų analizė parodė, kad galutiniai vartotojai dažniausiai naudojasi vos keliomis funkcijomis, greitai pamiršta, ko buvo mokyti,
nenori skaityti aprašymų arba net nežino, kur juos
rasti. Todėl MAS-800 kūrėjai nusprendė: daugiau
jokių aprašymų! Tai reiškia, kad instaliuotojas,

MAS-800 yra trikalbė sistema. Lietuvoje platinamose sistemose bus galimybė dirbti su jomis
lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. Į užsienį eksportuojamose sistemose bus anglų ir dvi toje šalyje
populiariausios kalbos.
Naujoji patalpų apsaugos sistemų serija buvo
pristatyta Birmingeme vykusioje tarptautinėje IFSEC 2008 parodoje ir susilaukė didelio susidomėjimo. Parodos lankytojus domino ne tiek nedidelė
sistemos kaina, kiek joje įdiegtos naujos idėjos,
taip pat tolimesnės sistemos plėtimo kryptys,
apimančios LAN komutatorius ir saugos tarnybų
serverius.
„Kodinis raktas“ liepos mėnesį pradeda organizuoti nemokamus kursus, kuriuose instaliuotojai
galės nuodugniau išnagrinėti MAS-800 galimybes, geriau susipažinti su įrengimo ir programavimo subtilybėmis bei programine įranga MasCAD.
Kad kursų dalyviai galėtų ne tik gauti teorinių žinių
apie naująją sistemą, bet ir išbandyti ją praktiškai,
jiems bus įteikti sistemos pavyzdžiai.
Suinteresuotas instaliavimo įmones kviečiame registruotis svetainėje www.kodinis.lt arba
telefonu (8 5)232 8661.

Tarptautinėje parodoje
IFSEC 2008 Birmingeme
Žinoma lietuviškų automobilių apsaugos sistemų gamintoja – firma „Kodinis raktas“– pristato rinkai modulinę apsaugos sistemą MAS-800,
skirtą butų, namų, nedidelių ir vidutinių įmonių
apsaugai. Sistemą sudaro: centralės PAS808,
PAS816, PAS832 ir PAS864, leidžiančios prijungti
atitinkamai iki 8, 16, 32 arba 64 zonų, trijų kalbų
LCD klaviatūra KM-20, daugiafunkcis 8 įėjimų arba
7 išėjimų išplėtimo modulis EXM800, GSM komunikatorius GSW1U, distancinio valdymo modulis
RCM800, projektų ruošimo ir valdymo programa
MasCAD.
MAS-800 kūrimas ir bandymai truko apie
3 metus. Sistema atitinka Europos standartą EN
50131-1: 2006 ir atlieka visas šio tipo sistemoms
įprastas funkcijas. Pagrindinis jos kūrėjų uždavinys
buvo sukonstruoti sistemą, leidžiančią iš esmės
palengvinti apsaugos sistemų projektavimo, projektų valdymo, dokumentavimo darbus. Be to,
buvo siekiama ją padaryti tokią, kad programuoti
suinstaliuotų sistemų nustatymus būtų galima
lengvai, suprantamai ir greitai.
Būtent tai padaryti ir leidžia nemokama firmos
„Kodinis raktas“ programinė įranga MasCad1.1.

GERIAUSIAS DETEKTORIUS UŽ GERIAUSIĄ KAINĄ!
Naujos kartos judesio detektorius, automatinė temperatūros kompensacija, atsparus radijo trukdžiams: 30V/m prie 1GHz, saugomas atstumas iki 15 m, apžvalgos kampas 90°, darbo temperatūra nuo –35°C iki
+55°C, hermetizuota optika, komplekte du kronšteinai (lubinis ir sieninis).
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Europos Sąjungos normų ir

direktyvų, reguliuojančių turto
saugos rinką, įgyvendinimas
Lietuvoje

„žaidimo taisykles“, galima tikėtis sėkmės, kuriant
ir plėtojant verslą bei užtikrinant kokybišką paslaugų teikimą vartotojams.
Toliau apžvelgsime Europos Sąjungos teisės
aktus, kurie daro didelę įtaką mūsų kasdieniam
gyvenimui ir veiklai.
Pagrindinės ES direktyvos, susijusios su
gyvybės ir turto saugos rinka ir verslu

Dr. Arūnas Kazlauskas
UAB „GE Security Baltic“
direktorius

Mūsų valstybė jau ketverius metus gyvena
būdama visateisė Europos Sąjungos narė. Per tuos
metus įvyko labai daug svarbių pasikeitimų visose
mūsų gyvenimo srityse – tiek politikos, tiek ekonomikos, tiek ir socialinėje srityje. Savo kasdienę
veiklą dabar jau turime derinti su įvairiais Europos
Sąjungos reikalavimais, kurie taikomi įvairių Europos valstybių ir skirtingų verslo sričių tarpusavio
bendradarbiavimo procesams. Tokio bedradarbiavimo taisyklės nustatomos remiantis ES direktyvomis. Šiuos teisės aktus privaloma taikyti.
Kiekviena ES šalis narė per tam tikrą pereinamąjį
laikotarpį privalo pakeisti nacionalinius teisės aktus, suderinti juos pagal ES direktyvų reikalavimus
arba parengti naujus tų sričių, kurios dar nebuvo
reglamentuotos, teisės aktus.
Gyvybės ir turto sauga yra viena iš tų sričių,
kuri Lietuvoje iki šiol nebuvo iki galo teisiškai sureguliuota, todėl ES direktyvų įgyvendinimas kelia ir
dar kels daug neaiškumų. Tačiau kitos išeities paprasčiausiai nėra – gyvybės ir turto sauga turi būti
griežtai teisiškai reglamentuota, nes ir šioje srityje
viskas turi finansinę išraišką. Tik aiškiai apibrėžus
skirtingų šios veiklos subjektų teisinius bei civilinius įsipareigojimus ir nustačius visiems vienodas

1. CE ženklinimo direktyvos:
· Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2004/108/EB Elektromagnetinis suderinamumas
(Electromagnetic compatibility – EMC);
· Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2006/95/EB Žemų įtampų direktyva (Low Voltage
– LVD), taikoma eletrotechniniams gaminiams,
skirtiems naudoti tam tikroje įtampoje;
· Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB Radijo įranga ir telekomunikacijų galinė įranga bei jų tarpusavio atitikties
atpažinimas (Radio Equiment and Telecommunications Terminal Equipment and the mutual recognition of their conformity – R & TTE).
2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2002/96/EB ir 2003/108/EB (Elektros ir elektronikos įrangos atliekos) (Waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Direktyva 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų (WEEE), Europos Parlamento ir Tarybos priimta 2003 m. sausio 27 d., ir ją papildanti
direktyva 2003/108/EB – du Europos Sąjungos
teisės aktai, kurie yra arba artimiausiu metu bus
perkelti į visų Sąjungos valstybių nacionalinius
teisės aktus. Abi šios direktyvos taikomos daugeliui
elektrinių ir elektroninių prietaisų gamybos cikle
dalyvaujančių gamintojų, platintojų ir vartotojų bei
šių prietaisų perdirbėjų. WEEE direktyvai galioja ES
sutarties 175 straipsnis. Pagal šį straipsnį priimtos
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Gaisro gesinimo sistemos:
· privalomoji atitiktis jau taikoma stacionariosioms gaisro gesinimo sistemoms (pagal LST EN
12094-1, LST EN 12094-3, LST EN 12094-9, LST
EN 12094-12),
· privalomoji atitiktis jau taikoma dūmų ir šilumos valdymo sistemoms (pagal LST EN 12101-2,
LST EN 12101-3).
2. Pavojaus signalizavimo sistemos. Įsibrovimo detekcijos ir sulaikymo priemonių
ir sistemų naudojimo reguliavimas

direktyvos nustato minimalius reikalavimus. Valstybės narės, siekdamos įgyvendinti savo tikslus,
gali nuostatas ir sugriežtinti.
3. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2002/95/EB Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas
(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment electrical and electronic equipment – RoHS).
Direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo, Europos Parlamento ir Tarybos
priimtos 2003 m. sausio 27 d., taikymas Lietuvoje
įteisintas Lietuvos higienos normose HN 36:2002
„Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“.
4. Europos Tarybos direktyva 89/106/EEB Statybos produktai (Construction products).
Šios direktyvos, Europos Parlamento ir Tarybos
priimtos 1988 m. gruodžio 21 d. ir reglamentuojančios valstybių narių įstatymų reglamentų ir
kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais,
suvienodinimą, taikymas Lietuvoje įteisintas
Lietuvos statybos techniniame reglamente STR
1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir CE ženklinimas”. Kol kas direktyva taikoma
tik saugos versle naudojamoms priešgaisrinėms
ir gaisro gesinimo sistemoms. Ji dar nereglamentuoja apsaugos nuo įsibrovimo, įėjimo kontrolės ir
vaizdo stebėjimo sistemų naudojimo.
5. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
94/9/EB Potencialiai sprogių atmosferų įranga
(Equipment explosive atmospheres – ATEX).
Direktyvos 94/9/EB, Europos Parlamento ir Tarybos priimtos 1994 m. kovo 23 d. ir reglamentuojančios valstybių narių įstatymų, susijusių su po-

tencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir
apsaugos sistemomis, suderinimą, taikymas mūsų
šalyje įteisintas Lietuvos techniniame reglamente
„Įranga ir apsaugos sistemos, naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje“.
Atskirų saugos verslo sričių reikalavimus
nustatantys Europos Sąjungos standartai
1. Priešgaisrinės automatikos naudojimo reguliavimas
Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga:
· privalomoji atitiktis jau taikoma taškiniams
ir linijiniams gaisro detektoriams, gaisro pavojaus
garso signalizatoriams (pagal LST EN 54-3, LST EN
54-5, LST EN 54-7, LST EN 54-12);
· nuo 2008 m. privalomoji atitiktis bus taikoma
ranka valdomiems pavojaus mygtukams (pagal
LST EN 54-11);
· privalomoji atitiktis nuo 2009 m. bus taikoma
valdymo ir rodymo įrangai (pagal LST EN 54-2, LST
EN 54-4);
· nuo 2009 m. privalomoji atitiktis bus taikoma liepsnos ir aspiraciniams detektoriams, trumpo
jungimo izoliatoriams, įvesties išvesties įtaisams,
pavojaus signalo perdavimo įrangai, matomiems
gaisro pavojaus signalizatoriams (pagal LST EN
54-10, LST EN 54-17, LST EN 54-18, LST EN 54-20,
LST EN 54-21, LST EN 54-23);
· privalomoji atitiktis nuo 2010 m. bus taikoma evakuacinei valdymo ir rodymo įrangai, evakuaciniams garsiakalbiams, kabeliniams šilumos
detektoriams, radijo ryšio komponentams (pagal
LST EN 54-16, LST EN 54-22, LST EN 54-24, LST
EN 54-25);
· privalomoji atitiktis nuo 2011 m. bus taikoma
kelių jutiklių detektoriams, kabeliniams šilumos
detektoriams (pagal LST EN 54-15, LST EN 54-22).

Statybos produktų direktyva (CPD) 89/106/
EEB tokių priemonių ir sistemų naudojimo kol kas
nereglamentuoja. Kiekviena ES valstybė nustato
savo reikalavimus, remdamasi galiojančiais Europos standartais. Pagrindas – EN 5013x standartų
grupė.
3. Kiti Europos standartai, nustatantys
asmens ir turto saugos reikalavimus
Nauji projektai:
· Gyventojų apsauga (Protection and Security
of the Citizen);
· Banknotų neutralizavimo sistemos (Protection of banknotes by neutralization systems);
· Slaptų dokumentų saugaus naikinimo taisyklės (Secure destruction of confidential material.
Code of practice);
· Stebėsenos ir pavojaus signalų priėmimo centrai (Monitoring and alarm receiving centres);
· Dūmų uždangos (Fog Devices).
Pertvarkomi standartai:
· Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti (Electronic Access Control Systems – dabartiniai EN 50133 grupės standartai);
· Saugumo reikalams naudojamos uždarosios
TV stebėjimo sistemos (CCTV surveillance systems
for use in security applications – dabartiniai EN
50132 grupės standartai);
· Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai (Alarm Transmission – dabartiniai EN 50136
grupės standartai).
Kaip matyti, gyvybės ir turto saugos veiklą reglamentuojančių ES dokumentų yra pakankamai.
Taigi, norėdami Lietuvoje naudoti tinkamą saugos
įrangą bei sistemas ir nustatyti tinkamas tokios
veiklos taisykles, visi – pradedant valdžios institucijomis ir baigiant turto savininkais – turime siekti,
kad minėti dokumentai kuo greičiau būtų parengti
ir įteisinti. Tada atsiras ir tarpusavio supratimas bei
pasitikėjimas, nes visi kalbės ta pačia teisine kalba,
vartos visų vienodai suprantamas sąvokas.

.

Žvelk giliau!
TGZ2910FCS

TG4Z2813FCS-IR

1/3 2.9-8.2mm f1.0
Varifokalinis,
Automatinės diafragmos (CS montavimo tipo),
didelio šviesos pralaidumo

1/3 2.8-12mm f1.3
Varifokalinis,
Automatinės diafragmos (CS montavimo tipo) Diena/Naktis,
praleidžia IR spindulius

F1.0

IR

G a li myb ė s – naujos, kaina – sena!
1/3 1/3“ formatas

1/3

1/3“ formatas

CS

CS

CS montavimo tipas

CS montavimo tipas

VARI Varifokalinis matymo kampas
DC

Automatinė diafragma

ASP Asferinis lešis didesniam šviesos
pralaidumui ir geresniam matymui nakties metu
F1.0 Ypač didelis šviesos pralaidumas

UAB „Sareme”
Naugarduko g. 32/2, LT-03225 Vilnius
Tel. 8 5 2135047; tel./faks. 8 5 2333567
sareme@sareme.lt, www.sareme.com

VARI Varifokalinis matymo kampas
DC

Automatinė diafragma

ASP Asferinis lešis didesniam šviesos
pralaidumui ir geresniam matymui nakties metu
IR Praleidžia IR spindulius

Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas
Tel. (+370 37) 713651, 713653; faks. (+370 37) 713656
El. paštas: kaunas@sareme.com, www.sareme.com
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Ką daryti, kai...
Praktiniai patarimai, kaip išvengti
užpuolimų arba sušvelninti jų
padarinius

Vytautas Šaikus
UAB Fizinės apsaugos
centro direktorius

...jus užpuola lifte arba išeinančius iš
lifto.

bandyti kalbėtis su užpuoliku, ar viską jam atiduoti. Bandykite nuspėti užpuoliko tikslus ir įvertinti
psichinę būseną. Nuo to turėtų priklausyti tolesni
jūsų veiksmai.
Jei tai plėšimas bandant pasisavinti rankinę,
piniginę ar mobilųjį telefoną, priešindamiesi galite sužaloti užpuoliką ir susižaloti patys, be to,
neaišku, kas tai per žmogus, galbūt jis išgėręs,
agresyviai nusiteikęs, todėl sunku numatyti jo tolesnį elgesį. Šiuo atveju patartina kalbėtis ramiai,
vykdyti užpuoliko reikalavimus, stengtis, kad jis
nusiramintų.
Jei esate moteris ir įtariate, kad tai bandymas užmegzti ryšį, kurio jūs nepageidaujate, į tai
atsakykite tyla, nereaguokite į jokius žodžius, nepriimkite išgirstų epitetų ir įžeidimų asmeniškai ir,
pirmai progai pasitaikius, ryžtingai išlipkite iš lifto.
...jums grasina peiliu ar kitokiu ginklu.

...jus pjudo šunimi.

Šiuo atveju labai efektyvi priemonė – dujų
balionėlis su raudonojo ankštinio pipiro užpildu. Papurškus tokiu balionėliu, šios dujos, patekusios į šuns nosį, akis, pradeda graužti, o šuo
ima trinti nosį į žemę ir jo agresyvumas dingsta.
...užpuola ne vyras, o moteris.

Pirmiausia turite vengti progų atsidurti lifte
su įtartinais asmenimis. Todėl nelipkite į liftą, jei į
jį ketina kartu užeiti tokie asmenys. Jeigu jie nori
įlipti, kai jūs jau kylate ar leidžiatės liftu, geriau
išlipti ir toliau lipti laiptais arba pereiti į kitą liftą.
Jei blogų kėslų turintys asmenys neleidžia išlipti iš
lifto, naudodami jėgą ir rodydami agresiją, reikia
stengtis vis tiek kaip nors iš jo išsiveržti.
Jei užpuolimo išvengti vis dėlto nepavyksta,
kyla klausimas, ar reikia tiesiog garsiai rėkti, ar

Jei užpuolikas grasina tokiais būdais, belieka
tik bėgti, jei dar įmanoma pasprukti, arba vykdyti
visus ginkluoto asmens reikalavimus.
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Moterys dažniausiai užpuola dėl dviejų priežasčių:
- pavydo dėl vyriškio ar per didelio aplinkinių
dėmesio;
- noro pasipelnyti plėšimo būdu.
Susidūrus su tokia moterimi reikia kuo greičiau
atsitraukti arba pasiruošti ryžtingai gynybai pasiėmus į rankas dujų balionėlį, skėtį, kitą aštrų daiktą,
atsižvelgiant į situaciją, užpuolikės fizinį pajėgumą
ir agresyvumą (jei tai įmanoma įvertinti iš karto).
...jus prievarta bando įsodinti į
automobilį.

Praktiniai patarimai

rite pasitraukti, tokiais atvejais nieko nebepatarsi
– svarbu iš karto žinoti, su kuo ir kur važiuojate.
Jei vėlai tenka grįžti pėsčiomis namo nuošaliomis gatvėmis, kuriose nėra žmonių, verčiau išsikvieskite taksi. Apskritai vėlai vakare grįžkite tik
transporto priemone.
Jei vis dėlto tenka eiti nuošalesnėmis vietomis,
dairykitės į šalis. Privažiavus įtartinam automobiliui, pereikite į kitą gatvės pusę, užeikite į kavinę,
jei yra netoliese, ir kvieskite taksi ar net policiją,
jei pavojus nepraeina. Jei to padaryti negalite, o
automobilis sustoja ir sėdintieji jame jus užkalbina, neatsakykite ir kuo greičiau pasitraukite iš tos
vietos. Neleiskite pagriebti jums už rankos. Įtraukti
į automobilį vienas žmogus paprastai nepajėgus
(jei prieš tai nesmogs), kadangi bandant tai padaryti rankos, keliai, pečiai įsiremia ir sunku laisvai
judėti.
. ..rakinate buto duris ir už nugaros iš kažkurišnyra užpuolikas (su ginklu arba be jo).

Jei sutinkate pasivažinėti automobiliu su nepažįstamaisiais, o po to, atsibodus koketuoti, no-






Jei prisileidote arti, padėtis jau bloga. Lipdami
laiptais, turite matyti erdvę aplink save. Pasiruoški-

te raktus iš anksto, kad netektų krapštytis priėjus
prie durų. Jei kartu eina kažkoks žmogus, praleiskite jį ir per saugų atstumą nuo jo eikite savo
buto durų link. Jei nieko nepastebėjote anksčiau ir
jus užpuolė rakinantį duris, pulkite prie kaimynų
durų, spauskite skambučius, sukelkite triukšmą ir
pasišalinkite nuo savo buto durų. Greičiausiai tai
atvėsins užpuoliko norą užsukti į jūsų butą.

.
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Gaisrinių čiaupų

panaudojimo tvarka
statiniuose ir atitikties
įvertinimas

Žydrūnas Kuodis
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento
prie VRM Gaisrinių
tyrimų centro Sertifikavimo
tarnybos viršininkas

Vidaus gaisrinis vandentiekis (gaisriniai čiaupai)
– tai stacionarus gaisro gesinimo įrenginys
statinyje, kurį sudaro vandens tiekimo žarnos,
purkštas, uždarymo sklendė ir spinta. Vandens
tiekimui gali būti naudojamos pusiau standžios
arba plokščiosios žarnos. Pusiau standžios žarnos
yra vyniojamos ant ritės, o tokių žarnų skersmenys
gali būti 19, 25 arba 33 mm. Plokščiųjų žarnų
skersmuo turi būti ne didesnis kaip 52 mm. Taip
pat ribojamas ir žarnos ilgis: pusiau standžių žarnų
jis turi neviršyti 30 m, plokščiųjų žarnų – ne daugiau kaip 20 m. Pusiau standžių žarnų ričių diskai
ir plokščiųjų žarnų laikikliai turi būti raudonos
spalvos.
Vidaus gaisrinio vandentiekio įrengimo
būtinumas gyvenamuosiuose, visuomeniniuose
ir gamybiniuose statiniuose bei sandėliuose nustatomas vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. 1-66 patvirtintomis Statinių vidaus
gaisrinio vandentiekio sistemos, projektavimo ir
įrengimo taisyklėmis. Šių taisyklių reikalavimų
privaloma laikytis visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams,

inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (valdytojams ar naudotojams), taip pat
kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių
veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr.
101-3597).
Visiems juridiniams ir fiziniams asmenims,
kurie gamina ir tiekia statybos produktus, taip pat
privaloma pateikti atitikties deklaraciją, parengtą
vadovaujantis STR 1.03.02:2008 (Žin., 2008, Nr.
47-1764). Atitikties deklaravimas galėtų būti
kaip pagrindas produktą ženklinti CE ženklu,
o tai reikštų, kad produktas atitinka darniuosius Lietuvos standartus LST EN 671-1+AC:2005
„Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 1 dalis. Pusiau
standžių žarnų ritės“ arba LST EN 671-2+A1:2005
„Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 2 dalis. Sistemos, kuriose naudojamos plokščiosios žarnos“.
Įstaigos, galinčios atlikti gaisrinių čiaupų atitikties
įvertinimą, turi būti paskelbtosios (notifikuotos).
Šiuo metu Lietuvoje nėra tokių atitikties įvertinimo
įstaigų, todėl gaisrinių čiaupų gamintojams Lietuvoje ar tiekėjams į šalies rinką šių produktų atitiktį
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reikėtų vertinti Europos Bendrijos šalyse esančiose
paskelbtosiose (notifikuotose) atitikties vertinimo
įstaigose. Tokių įstaigų sąrašą bei informaciją, nuo
kada statybos produktams taikomi tik darniųjų Europos standartų reikalavimai, galime rasti Europos
bendrijos oficialiame interneto puslapyje (http://
ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
index.cfm? fuseaction=cpd.hs). Taigi už tai, kad
tiekiamas į rinką produktas atitiktų jam keliamus
privalomuosius saugos reikalavimus, atsakingas
produkto gamintojas ir / arba tiekėjas. Reikėtų
nepamiršti, kad įmonė, sukomplektavusi gaisrinį
čiaupą iš skirtingų komponentų, tampa gaisrinio čiaupo gamintoja. Vadinasi, ji (o ne atskirų
jo dalių gamintojai), kaip galutinio produkto
gamintoja, atsakinga ir už jo atitiktį darniesiems
standartams. Taip pat labai svarbu susidėvėjusias
ar kitaip netinkamas gaisrinio čiaupo dalis pakeisti kokybiškomis, atitikties sertifikate nurodytomis sudedamosiomis dalimis. Pakeitus bent
vieną gaisrinio čiaupo komponentą, tai jau būtų
kitas gaminys, kurio atitiktis turėtų būti iš naujo
įvertinta paskelbtosiose (notifikuotose) atitikties
vertinimo įstaigose.
Gaisrinių čiaupų standartai (LST EN
671-1+AC:2005 ir LST EN 671-2+A1:2005) yra
visiškai perimti Lietuvos Respublikoje, todėl jiems
privalomas CE ženklas. Juo gaminiai turi būti
paženklinti dar prieš pasiekdami rinką ar pradedami naudoti. CE ženklas yra nustatytos formos.
Kartu su juo dar turi būti papildomai pateikiama
ši informacija (1 pav.):
· sertifikavimo įstaigos identifikavimo numeris;
· gamintojo (tiekėjo) pavadinimas arba identifikavimo ženklas;
· du paskutinieji ženklo pritvirtinimo metų
skaitmenys;
· atitinkamas EB atitikties sertifikato numeris;
· standarto (EN 671-1 arba EN 671-2)
žymuo;
· produkto tipas;

Priešgaisrinė sauga

· žarnos ilgis (kai naudojamos plokščiosios
žarnos);
jei tinka, duomenys produkto savybėms identifikuoti pagal technines specifikacijas:
1) žarnos skersmuo (mm);
2) purkšto tipas (čiurkšlei gauti, plokščiasis ir
/ arba kūginis);
3) kūginio purkšto purškimo kampas (jei
didesnis kaip 45o);
4) purkšto ekvivalentinis skersmuo;
5) mažiausias srautas;
6) darbinis slėgis.
Europos Bendrijos paskelbtojoje (notifikuotoje) atitikties vertinimo įstaigoje išduotame CE
atitikties sertifikate būtinai turi būti tokia informacija:
· sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir
adresas;
· gamintojo arba jo įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas;
· gaminio aprašymas (tipas, identifikavimas,
naudojimas ir kt.);
· nuostatos, kurias produktas atitinka;
produkto tiekimo sąlygos;
· ypatingos produkto naudojimo sąlygos;
· sertifikato numeris, galiojimo trukmė ir
sąlygos (kur reikia);

· asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą,
pavardė ir einamos pareigos.
Gaisrinių čiaupų į šalies rinką tiekėjams, turintiems minėtus Europos Bendrijoje išduotus
CE atitikties sertifikatus, papildomų atitikties
procedūrų Lietuvoje atlikti nereikia, išskyrus tai,
kad kartu su CE sertifikatu privalu pateikti ir jo
vertimą į lietuvių kalbą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad turi būti naudojami tik saugūs statybos produktai, kurių atitiktis keliamiems reikalavimams buvo įvertinta
nepriklausomos trečiosios šalies.

0123
Gamintojo pavadinimas, P.O.Box 21, B1050
00
0123 - CPD - 001
EN 671-2
Plokščiai suvyniotų žarnų sąrankos
Žarnos skersmuo (mm)
Žarnos ilgis (m)
Purkšto tipas
Purkšto skersmuo (mm)
Srautas (MPa I/min)
Darbinis slėgis (MPa)
1 pav. Gaisrinio čiaupo ženklinimo CE ženklu pavyzdys

52
18
Plokščiasis
9
0,4/92
1,2

Knygutę nemokamai išsiunčiame užsakius
telefonu 8-5 2337675, faksu 8-5 2336218 arba el. paštu
levoriskis@tdd.lt
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„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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RAUDONOJO
DRAKONO
ŠALYJE
Vietnamas – nedidelė šalis, tačiau
šiaurinė ir pietinė jos dalys visiškai
nepanašios, lyg atskiros valstybės. Tam
turi įtakos painūs istorijos vingiai, šalies
padalijimas (karo metais) į dvi dalis,
religija (budizmas Šiaurėje, krikščionybė Pietuose) bei klimatas: Šiaurės
Vietnamas – vidutinėse platumose,
Pietų – tropikuose.

Laimis Jančiūnas

UAB „Gintarinės
marios ir KO“
direktorius

Halongas – keliautojų meka Vietname. Netgi
įžymioji Pietų Vietnamo Mekongo delta nesulaukia tiek smalsuolių, kiek jų atvyksta į Halongo
įlanką. Halongo įlanka įtraukta į pasaulio paveldo
sąrašą. Graži legenda pasakoja, jog kadaise čia
praskriejo drakonas ir sulig kiekvienu jo prisilietimu uodega įlankoje atsirado nykštukinės salelės
– žaliuojančiais augalais pasipuošę uolų luitai.
Halongo įlanka primena potvynio apsemtą slėnį
su gausybe (per 3 tūkst.) vandens nelaisvėje styrančių nepaprastų uolų, apvaliomis, lyg nušlifuotomis, viršūnėmis.
Halongo įlankoje, smaragdinės jūros plynėje,
lūkuriuoja prabangūs, laku spindintys laivai. Per jų
bortus šokinėja nutrūktgalviai australai, o deniuose
snaudžia jų laukianti įgula. Mūsų žvejų laivelis su
aiškiai per dideliu keleivių skaičiumi vos pūškuoja
per šniokščiančius bangų purslus, besiveržiančius į
šį jūrų „siauruką“.
Cat Ba sala – turizmo čiuptuvų dar nepaliestas
atokus laukinės gamtos kampelis Halongo įlankoje. Visus atvykstančius čia pasitinka taksistai, pasiruošę vienam kitam gerkles perkąsti dėl galimų
klientų. Cat Ba miestas įsikūręs kitoje salos pusėje,
todėl taksistai supranta – be jų pagalbos nė iš vietos.

Nei kvapą gniaužiantys vaizdai nuo stačių
salos uolų, nei perlamutrinėmis kriauklėmis nusėti krantai nesužavėjo taip, kaip netyčia sutikti
žvejai miestelio prieplaukoje. Hua ir Vuy pasiūlo
neįtikėtiną pramogą – vakarienę kartu su jais ir
kitais žvejais Halongo įlankoje, prie vandens vartų
į atvirą jūrą.
Į žvejų namus plukdo valtis – vandens taksi.
Jaukioje laivo kajutėje kamuoliais kyla garai –
žvejai kepa čia pat sugautą žuvį. Ant stogo ji džiovinama – pats geriausias užkandis prie alaus, kurį
vietnamiečiai godžiai maukia.
Vakarieniaujame bangelių siūbuojamame laive, žvejai pasakoja istorijas (nežinia, tikras ar pramanytas, bet tikrai intriguojančias), netgi tikina
matę tą paslaptingąjį drakoną, vis dar gyvenantį
Halongo įlankos gelmėse. Žvejai stebina paprastumu (kartais net vulgarumu), prietaringumu ir
nepaprastu šmaikštumu, bet bendrauti su jais
labai lengva. Šiurkščius jų veido bruožus kaskart
sušvelnina nuoširdi šypsena. Jie tarsi suaugę su
jūra, savo maitintoja.
Vietnamo sostinė Hanojus – vos keli šimtai
kilometrų nuo Halongo įlankos, tačiau kelionė užtrunka visą pusdienį. Liepa – liūčių sezonas, todėl
kelionę apsunkina kelių būklė, automobiliai lyg
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kingai įdirbti bekraščiai vandeningi plotai. Po juos
klampoja tradicinėmis vietnamietiškomis skrybėlėmis nuo kaitrios saulės prisidengę valstiečiai,
įkinkę stambiaragius buivolus darbui palengvinti.
Vietnamo keliuose klesti įžūli korupcija. Smėlio spalvos uniformomis pasidabinę policininkai
švilpuko garsu stabdo bet kurią mašiną. Vairuotojai iškart būna paruošę kelis vokelius su pinigais.
Policijai priekabių ieškoti net nereikia – mokama
vien už tai, kad jie yra policija...

...Sodinam ryžius
laivai iriasi per purvą, kur ne kur visiškai įstrigdami
klampiame molyje. Pasiekę Hanojų įsitikiname,
kad ne veltui jis vadinamas viena iš gražiausių
Pietryčių Azijos sostinių. Aukso medalis kabinamas už puikiai prigijusią kolonijinę architektūrą,
tikrai Europą primenančius klaidžius siaurų senamiesčio gatvelių labirintus, romantišką atmosferą
ir smaragdo žalumo ežerus.
Aplink visus turistinius objektus lyg musės
zuja minios prekeivių, žūtbūt siūlančių įsigyti jų
siūlomų prekių. Tik budrūs ir patyrę neapsigaus –
vietnamiečių prekijai dažniausiai kainą iš pradžių
užkelia keturiskart. Na, o jeigu jūs permokėjote tik
dvigubai – esate laimėtojas. Čia prireiks ir stiprių
nervų – gatvėse čia ne tik amžinas triukšmas,
bet ir visiškas chaosas. Pereiti gatvę – toks pat
išbandymas, kaip užkopti į statų kalną. Vairuotojai
nuolat signalizuoja. Automobilių signalų garsai
sudaro savotišką chorą, iš kurio norisi kuo greičiau
ištrūkti.

Hue miestas : gyvenimas ant vandens

Pagrindinė autostrada
Vietname gyvuoja šalies didvyrio Ho Ši Mino
kultas. Sostinėje jo vardu pavadintų obeliskų,
paminklų, aikščių tiek pat daug, kaip ir Lenino
paminklų buvusioje Sovietų Sąjungoje. Beje, socializmo tėvui Leninui ir čia atsirado vietos. Vietnamiečiai Leniną vadina „Lle Nnin“ ir ne tik paminklą
jam pastatė, bet ir parką jo garbei pavadino.
Neabejotinai unikaliausias reiškinys Hanojuje
– vandens lėlių (marionečių) teatras. Jį galima rasti
beveik kiekviename Vietnamo mieste, tačiau kilęs
jis būtent Hanojuje. Vandens lėlių teatras – išties
nuostabus reginys. Scena – tai improvizuotas baseinas, kuriame išraiškingai judėdamos „maudosi“
lėlės, dažniausiai vaizduojančios laukuose dirbančius valstiečius arba įvairias mitologines būtybes.
Pasirodymo metu skamba tautinė muzika, lakštingalų balsais dainuoja gražuolės vietnamietės.
Sostinė – puiki vieta susipažinti su šalimi iš arčiau. Senamiestyje, daugiausia aplink Hoan Kieno
ežerą, yra daugybė įvairiausių muziejų. Armijos,
istorijos, revoliucijos, oro pajėgų, moterų, etnologijos muziejai (tai tik keletas iš jų gausybės) – tiesiog rojus mokslininkams ir studentams.
Vos keli kilometrai nuo Hanojaus nutolęs
gyvačių miestelis – Lematas. Veik už kiekvienų
durų galima pamatyti gyvačių, dažniausiai pačių
jų karalienių – kobrų. Vietiniai gyventojai augina
gyvates brangiems restoranams, čia jos tikras delikatesas.
Šiaurės Vietnamas paskendęs ryžių laukuose.
Darbštuoliai vietnamiečiai kerta net miškus ir paverčia juos dirbamais plotais. Nestebina tai, kad ši
šalis pagal ryžių eksportą yra antra pasaulyje (po
Tailando). Visur, kur akys užmato, – gražiai ir tvar-

Hue miestą pasiekus per pačią kaitrą, saulė
kepina negailestingai. Net 43oC siekiantis karštis
ištuština gatves ir netgi erdvias miesto aikštes.
Visi sėdi po palmėmis, gaivinasi gėrimais... Kelio
atkarpa tarp Hue ir Danango turbūt gražiausia
visame Vietname. Kol kelias veda per lygumą, stebina tviskantys paplūdimiai, romantiška nebūties
dvasia, klajojanti tarp laiko gniaužtuose įstrigusių
ir į jūrą nebeišplaukiančių valčių, žvejų tinklų ir
medinių tiltų, jungiančių dailius namelius ant
vandens. Keliui ropščiantis aukštyn į Marmuro kalnus, sutinkame visą virtinę įstrigusių sunkvežimių
– statūs ir staigūs viražai, nežinia kur vedantys, –
tikras vairuotojų meistriškumo išbandymas. Mano
vairuotojas leisdamasis žemyn perėja „spaudžia“
net (!) 60 km/h greičiu ir rodo, koks jis puikus
vairuotojas. Greitis čia ribojamas natūraliai. Kelias
tik vienas, juo dalijasi ne tik automobiliai, bet ir
traktoriai, pėstieji, dviratininkai, netgi buivolai ir
ožkos. Vairuotojai nuolat signalizuoja, todėl ir čia,
kaip ir didmiesčiuose, ištisai lydi savotiškos chaoso
simfonijos garsai. Pakelės sėte nusėtos užeigų, kuriose ne tik galima pasimėgauti viena iš geriausių
virtuvių pasaulyje, bet ir stebėti veiksmo kupiną
gyvenimą. Čia pat gatvėje obliuojami karstai, skutamos barzdos, laužomi kokosai, improvizuotose
degalinėse (su plastmasiniais buteliais ant staliuko) prekiaujama tepalais ir benzinu.
Danango panorama atsiveria pakilus į vieną
aukščiausių Marmuro kalnų vietų. Vos 30 km į
pietus nuo Danango dunkso romantiškas ir senas
Hoi Ano miestelis. Hoi Anas – uostas, pastatytas
prie upės, įtekančios į jūrą. Miestelis žavus, tikrai
vertas, kad namo išsiųstum atvirlaiškį su jo vaizdu.
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Bendra informacija apie šalį:
· Plotas – 329 tūkst. kv. km (panašiai kaip Italijos).
· Gyventojų – 81 mln. (13-a vieta pasaulyje).
84 proc. jų sudaro etniniai vietnamiečiai, po 2
proc. – khmerai ir kinai, priskaičiuojama daugiau
kaip 50 etninių mažumų.
· Religija: budizmas, krikščionybė, daosizmas,
konfucianizmas ir kt.
· Valdymo santvarka ir forma – komunistinė
respublika (prezidentas Tranc Dung Luong).
· Aukščiausias taškas – Fansipano viršukalnė
(3 143 m).
· Pakrantės ilgis – 3 500 km.

Praktinė informacija
Vizą be didesnio vargo galima gauti daugumoje kaimyninių šalių (Kambodžoje, Tailande,
Honkonge). Kainos svyruoja nuo 30 iki 40 JAV dol.
Skrendantiems tiesiai į Vietnamą jau būtina turėti
vizą pase. Lietuvos piliečius aptarnaujantis Vietnamo konsulatas yra Maskvoje. Sienas galima kirsti
tiek automobiliu, tiek ir pėsčiomis. Pasieniečiai
draugiški, nepriekabūs, tačiau taisyklių paiso.
Pirma pamoka, kurią reikia išmokti atvykusiems į Vietnamą, – derėjimasis. Galima net
neabejoti, kad visos kainos užkeliamos trigubai–
keturgubai. Beje, išvykdami iš šalies išsikeiskite
arba išleiskite visus dongus – niekur kitur, išskyrus
Vietnamą, šios valiutos nepanaudosite, net kaimyninių šalių bankai jos nekeičia.

Kainos

· Nakvynė: nuo 9 Lt Pietuose,
nuo 15 Lt Šiaurėje.
·Internetas: 1 val. – 0,70 Lt Šiaurėje, 1 Lt
Pietuose.
· Maistas: 3–4 Lt už sočius pietus.
· Alus: 1 Lt už stiklą vietinio „Hoi An“.
· Transportas: 100 km autobusu – 4 Lt. Su
taksistais dėl užmokesčio susitarkite dar prieš sėsdami ant taksi motociklo, kitaip po kelionės kaina
gali pakilti keletą kartų.
· Gatvėse reikia būti atsargiems – eismo dalyviai nepaklūsta kelio ženklams ir taisyklėms.....

Lankytinos vietos

· Vandens lėlių teatras Hanojuje, prie Hoan Kiemo ežero, kaina – 4 Lt.
· Ho Ši Mino mauzoliejus Hanojuje, įėjimas nemokamas.
· Uždraustas purpurinis miestas Hue,
kaina –9 Lt.
· Prenn kriokliai Dalate, kaina –2 Lt.
· Karo atsiminimų muziejus Ho Ši Mine,
kaina – 3 Lt.
· Ču Či tuneliai Ben Dinhe, kaina –10 Lt.
· Mekongo delta Mythe, kelto bilieto
kaina – 10–12 Lt.

Krabų prekeivis
Viskas čia alsuoja viduramžiška dvasia, kuri lyg
būtų pasiklydusi ir pamiršusi eiti kartu su laiku.
Ypač ji juntama siaurose gatvelėse ir prieblandos apgaubtuose turgeliuose su lūžtančiais nuo
vaisių prekystaliais. Hoi Anu dar viduramžiais
domėjosi Europos naujųjų žemių atradėjai ir
pirkliai.
Nha Trangu baigiasi maršrutas po vidurio
Vietnamą, prieš pasukant į pušų paunksmėse
pasislėpusį meilės miestą Dalatą. Nha Trangas – neabejotinas šalies paplūdimių karalius.
Pavargus nuo kelio dulkių ir nemigo naktų,
panorus pailsinti pūslėtas kojas, čia kaip tik pati
tinkamiausia vieta atsipūsti. Nha Trange galima
mėgaujantis žvejyba, nardymu, masažu, jūros
maistu, šaltu alumi...
Kas pusvalandį gaivinuosi šaltais gėrimais,
atšaldančiais perkaitusią galvą ir suteikiančiais
jėgų eiti toliau. Siaubingai karšta, ir niekaip nebūčiau patikėjęs, kad už kelių valandų, pakilus
serpantinais į Pietų Vietnamo aukštikalnes, ims
maloniai lynoti ir taps palaimingai vėsu. Išties
negaliu patikėti, bet ką tik tvyrojusį tropikų
karštį pakeičia apsiniaukęs dangus, siunčiantis
taip lauktus lietaus lašus. Lyg į Lietuvą būčiau
grįžęs – pušų miškai, ežerėliai, europietiško
stiliaus bažnyčios ir namai, į striukes sulindę
kalniečiai, ramūs ir besišypsantys...

Dalatas su šniokščiančiais kriokliais, orchidėjų
sodais, čiulbančių paukščių garsų prisipildžiusiais
slėniais vadinamas meilės arba amžinojo pavasario miestu. Taupiems keliautojams Dalatas irgi
malonus netikėtumas. Už gana prabangius apartamentus nesumokėsite daugiau nei 15 Lt, o svetingi šeimininkai dar ir kartu papietauti pakvies...
Be unikalių gamtos kampelių, Dalate džiugina
įvairi architektūra, milžiniški vaisių bei žuvų turgūs
ir keistos įdomybės, tokios kaip viščiukų kaimas
(Lang Din An), „Han Nga“ svečių namai, kurių
meno galerija dėl savo avangardinės architektūros
vadinama „pakvaišusiais namais“ (crazy house).

Saigono gatvės
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Lygi kaip stalas ir plotu vos ne didesnė nei visa
Lietuva Mekongo delta vadinama šalies ryžių krepšiu. Kadaise šią šalies dalį valdė galingoji khmerų
imperija. Dabar plaukiojant valtimis Mekongo upe
galima apžiūrinėti išlikusias khmerų pagodas – jų
čia per 140. Vietnamiečiai moka gyventi ant vandens: ištisi kaimai su mokyklomis ir bažnyčiomis
pastatytų ant polių, su sodais ir darželiais, plūduriuojančiais tiesiog Mekongo vandens paviršiuje.

Prieplauka

Viešbučio salė

Kitas rytas išaušta jau Ho Ši Mine. Miestas užima net 2 056 kv. km plotą, tačiau net 90 proc. to
ploto sudaro kaimiškos vietovės. Ho Ši Minas, dar
vis tebevadinamas ir Saigonu, gali pasirodyti pilkas ir dulkėtas didmiestis. Tačiau laisva atmosfera
ir kolonijinė dvasia, kurią sukuria prancūziškos vilos, Dievo Motinos katedra bei Rytų atributai – pagodos, mečetės, jaukūs parkai ir sodeliai – suteikia
miestui kosmopolitiškumo. Turbūt įdomiausia vieta Ho Ši Mine yra karo atsiminimų muziejus.
Keliautojai daugiausiai „šlifuoja“ istorinį Pham
Ngu Lao rajoną. Šioje miesto dalyje pigiausi ir
įdomiausi svečių namai, čia vilioja įvairių spalvų,
kvapų ir garsų mišinys.

Vietname sunku rasti takų, kuriuose nebūtų
palikta turistų pėdsakų, tačiau, nepaisant jų gausos pajūrio smėlyje ir kalnų proskynose, šalis turi
paslėptos magijos... Kelias, nusidriekęs per visą
šalį tarp dabarties ir praeities sostinių – Hanojaus
ir Ho Ši Mino, jungia skirtingas kultūras, religijas
ir peizažą. Šis kelias, skaičiuojantis per 1 800 km,
lipantis tiesiog užburiančiais serpantinais, besibraunantis per chaotiškus ir triukšmingus miestelius, kertantis žaliuojančias pievas, kvepiančius
kukurūzų laukus ir iki pat horizonto, kiek akys
užmato, nusidriekusius ryžių plotus, padovanoja
nepamirštamą pažintį su mistinio raudonojo drakono šalimi.

Vietnamo pinigai

Žurnalas apie saugos ir rizikos valdymo
technologijas

Ketvirtinis leidinys
Metų prenumeratos kaina – 100 Lt+PVM

Prenumerata

Egzempliorių
skaičius

Vardas
Pavardė
Pareigos

Žurnalą leidžia:

Adresas

Asociacija APSAUGOS VERSLO GRUPĖ
Gedimino pr. 26, Vilnius
Įmonės kodas 134637768
Sąskaita LT74 0075 8000 0012 0199
AB bankas „Snoras“
Banko kodas 00758

Pašto indeksas
Įstaigos pavadinimas
Įmonės kodas

PVM mokėtojo kodas

Telefonas

Faksas

Parašas

Data

Redakcijos adresas:
Už žurnalo pristatymą moka redakcija.
Užpildę prenumeratos lapelį, siųskite faksu (8 5) 262 8175
arba atsiųskite laisvos formos žinutę el. paštu info@avg.lt

Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 262 81 75
Mob. 8 611 32042

