PREDSTAVITEV

Domači video nadzor
..Varnost nikoli ni bila kompromis. Niti pri domačih uporabnikih..

V poslovnih prostorih so videonadzorni sistemi praktično že del
»opreme«, vse bolj pogosto pa se pojavljajo tudi pri domačih uporabnikih. Domneva, da so videonadzorni sistemi pregrešno dragi
in težki za upravljanje, že dolgo ne drži več. Z vse večjo ponudbo
tovrstnih rešitev so namreč tudi cene močno padle.
Zato smo se tudi sami odpravili pogledat, kakšne rešitve domačim uporabnikom ponujajo naši računalniški trgovci. Ustavili smo
se v podjetju E-misija. Omenjeno podjetje s sedežem v Kamniku
lahko najdemo še v Ljubljani ter Novem mestu. V svoji jesenski
akciji namreč domačim uporabnikom ponujajo brezžične videonadzorne sisteme, tako da odpade še zadnja velika prepreka
– vrtanje sten. Verjamemo, da bo z novimi brezžičnimi rešitvami
odločitev za domači video nadzor veliko lažja.

Najbolj preprost brezžični videonadzorni sistem, sestavljen iz
barvne kamere ter sprejemnika, je na voljo že za dobrih 21 tisoč
SIT (model 2171T/R). Tri tisočake več bomo odšeli za naprednejši model 2176VT/R, ki mu je priložen še daljinski upravljalnik,
oba modela pa imata tudi mikrofon in poleg slike zajemata tudi
zvok. Sprejemnik enostavno povežemo s TV sprejemnikom in že
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lahko na televizorju spremljamo, kaj se dogaja v prostoru, v katerem je nameščena
kamera. Če bi za spremljanje
dogajanja raje uporabili ločen ekran,
bo kot nalašč komplet 2178T/R, kjer je barvni kameri priložen
manjši TV ekran z diagonalo 14 cm. Ob plačilu z gotovino bo
slednji vašo denarnico olajšal za vsega 25 tisočakov (z DDV).

Brezžični video drugače
Brezžične sisteme pa lahko uporabimo tudi za prenos video
signala po stanovanju ali hiši. Recimo, da želimo signal iz računalnika prenesti na TV sprejemnik. To lahko preprosto storimo
z brezžičnim kompletom video odajnika-sprejemnika, ki zmore
signal prenesti do 100 metrov daleč, pri tem pa mu pomaga
usmerjena antena (minimalne motnje). V E-misiji ponujajo dva
sistema – preprostejšega z enim vhodom in izhodom cenijo na
16 tisočakov, 7 prešernov dražji model pa premore 4 vhode,
priložen pa mu je tudi daljinski upravljalnik.
Omislimo si lahko tudi videofon – nadzorni sistem z barvno kamero
za vrata. Model JL-808T je sestavljen iz kamere, ki jo namestimo
na vhod, njen vidni kot pa znaša 90 stopinj. Premore tudi funkcijo
zvonca. Slika se nato prenaša na sprejemnik, ki ga namestimo v
stanovanju – tako lahko obiskovalce vedno dobro pregledamo,
preden jih spusimo v stanovanje ali hišo. Takšna investicija nosi
listek s ceno, na katerem piše 45.600 SIT, ob plačilu z gotovino
pa se lahko nadejamo dodatnega popusta.
Torej, če povzamemo, E-misijine brezžične videonadzorne
sisteme odlikujeta enostavna uporaba in nizka cena. Naložba v
varnost pa je vedno dobra naložba.
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