
Ochrona obwodowa

Niespotykane możliwości  
detekcji, ochrony i patrolowania  
od ogrodzenia po samo centrum
dzięki inteligentnym systemom dozoru wizyjnego przeznaczonym 
do wykrywania incydentów w czasie rzeczywistym.



Ochrona
obwodowa.

Security company

WYKRYWANIE 
Detekcja incydentów w czasie rzeczywistym

Detect

AXIS Perimeter Defender to wszechstronna, skalowalna 
aplikacja analityczna przeznaczona do dozoru i 
zabezpieczenia ogrodzenia. Obraz analizowany jest 
w czasie rzeczywistym. Aplikacja rozróżnia ludzi, 
zwierzęta oraz pojazdy, i jest w stanie wskazać 
zdarzenia w rodzaju włamania, przekroczenia strefy i 
podejrzanego zachowania.

Sieciowe kamery termowizyjne AXIS Q19 
stanowią znakomite narzędzie do ochrony 
obwodowej. Wykorzystują obrazowanie 
termowizyjne umożliwiające wykrywanie 
ludzi, obiektów i incydentów przez 
okrągłą dobę, siedem dni w tygodniu 
zarówno w kompletnej ciemności, jak i w 
pełnym słońcu.
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WERYFIKACJA 
I DZIAŁANIE  
Automatyczne powiadamianie
Zagrożenie jest weryfikowane, a operator w razie potrzeby może uruchomić 
alarm, aby aktywować inne urządzenia.

IDENTYFIKACJA 
Kamery sieciowe PTZ Axis zapewniają funkcje obrotu, pochylenia i zoomu umożliwiające 
ujęcie szerokiego pola oraz niezwykłe odwzorowanie detali w zbliżeniu.

ODSTRASZANIE 
Sieciowy głośnik tubowy AXIS C3003-E zapewnia operatorowi kontakt z osobami 
w odległej lokalizacji i odstraszanie nieproszonych gości. Urządzenie może również 
odtwarzać gotowy plik dźwiękowy w przypadku ręcznego bądź automatycznego 
uruchomienia w reakcji na zdarzenie alarmowe.

ZARZĄDZANIE 
I ANALIZY 
NA POTRZEBY 
POSTĘPOWANIA 
SĄDOWEGO 
Zdalny monitoring
Aplikacja AXIS Perimeter Defender może bez przeszkód współpracować  
z oprogramowaniem AXIS Camera Station lub oprogramowaniem do  
zarządzania obrazem innych producentów na potrzeby podglądu i  
proaktywnego zarządzania zdarzeniami.
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towarowymi lub zgłoszonymi znakami towarowymi firmy Axis AB w różnych jurysdykcjach. Wszystkie inne nazwy firm i 
produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Zastrzegamy sobie 
prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Axis oferuje inteligentne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, które umożliwiają kształtowanie 
inteligentniejszego i bezpieczniejszego świata. Jako lider rynku sieciowych systemów wizyjnych, Axis 
wyznacza kierunki rozwoju branży przez nieustanne wprowadzanie nowatorskich produktów 
sieciowych opartych na otwatych platformach oraz zapewnia klientom wartościowe rozwiązania za 
pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Axis prowadzi długofalową współpracę z partnerami, 
zapewniając im wiedzę oraz przełomowe produkty sieciowe przeznaczone zarówno na istniejące, jak i 
nowe rynki.

Axis zatrudnia około 2700 dedykowanych pracowników w ponad 50 krajach świata, wspieranych 
przez globalną sieć ponad 90 000 partnerów. Firma została założona w 1984 roku z siedzibą w Szwecji 
i jest notowana na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ pod symbolem AXIS. 

Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.axis.com.

O firmie Axis Communications
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