Rozdiel je v tom, čo nie je vidieť.
Inteligencia.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

NEIUS:
TECHNOLÓGIA
BUDÚCNOSTI, DNES.

Čo je Neius? Neius je najmodernejšia technológia, pokiaľ ide o inteligentnú
technológiu aplikovanú na video dohľad. Neius je nová rada produktov,
garantovaná značkou Urmet, ktorá sa zrodila z dôkladnej analýzy trhu, čo
predstavuje rozhodujúci vývoj v sektore bezpečnostných systémov.
Neius je skokom do budúcnosti z hľadiska kvality, profesionality, systémovej
kapacity, integrácie. Pre profesionálne inštalačné firmy, systémových
integrátorov, dizajnérske štúdiá. Neius predstavuje ideálne riešenie pre IP
segmenty a systémy s otvorenou architektúrou. Najmä pre stredné a veľké
projekty a pre tých, ktorí potrebujú ešte vyšší výkon, je tu prémiová súčasť
rady: Neius Platinum.
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ROZSAH
Neius je kompletná profesionálna rada kamerového
dohľadu, ktorá obsahuje tubusové a polguľové
kamery s pevnými alebo variabilnými objektívmi a
rozlíšením až 4K, aby spĺňali rôzne potreby inštalácie
a ovládania. Inteligentná analýza videa je štandardom
všetkých kamier a vždy zaisťuje rozsiahle možnosti
monitorovania a overovania údajov. Všetky kamery
majú rozhrania s pridanou hodnotou, ako napríklad
integrovaný mikrofón, slot pre SD kartu a resetovacie
tlačidlo. Sortiment dopĺňa široký výber NVR pre
záznam videa a fotografií vo vysokej kvalite. Neius
je ideálny pre aplikácie určené pre všetky typy
trhov: mestská bezpečnosť, doprava, zdravotníctvo,
vzdelanie, šport, zábava, maloobchod a podobne .
VLASTNOSTI
- Starlight/Color Maker
- Vstavaný Mikrofón/Slot pre SD kartu/Tlačidlo
reset
- Podporuje najpoužívanejšie funkcie VCA: Tripwire
a Perimeter
- ONVIF Profil S/T/G
- S+265
- IP67

NEUIS PLATINUM
Platinum rada má “NAJLEPŠÍ VÝKON” z rady Neius.
VLASTNOSTI
- Starlight/Super Starlight
- Vstavaný Mikrofón/Slot pre SD kartu/Tlačidlo
reset
- Podporuje všetky funkcie VCA najnovšej
generácie
- ONVIF Profil S/T/G
- S+265
- IP67
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HLAVNÉ VÝHODY
Aké sú silné stránky Neius?
Skvelá schopnosť integrácie na platformách
tretích strán.
Pokročilé technologické funkcie:
- Color Maker a Super Starlight ktoré umožňujú
jasné nočné videnie vo farbách a to aj v
podmienkach úplného nedostatku svetla;
- analýza videa druhej generácie založená
na algoritme hlbokého učenia, ktorý vám
umožňuje detekovať a klasifikovať širokú
škálu pohybov a predmetov a vylúčiť falošné
poplachy.
- mechanické vlastnosti kamerových jednotiek
IP67 a IK10 pre kamery odolné voči
vandalizmu.
Neius Platinum: prémiová verzia Neius, ktorá
zaručuje špičkový výkon

NÁVRH RIEŠENIA,
ŠKOLENIA A STAROSTLIVOSŤ
O ZÁKAZNÍKA
Všetko ohľadom produktovej rady Neius získate od
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HLAVNÉ RYSY
COLOR MAKER
OSTROSŤ KTORÚ POTREBUJETE, FAREBNE.
Podrobnosti sú dôležité z hľadiska bezpečnosti, najmä
v podmienkach, kde nie je dostatočné osvetlenie. Či
už ide o sledovanie letísk, skladov, obchodov, alebo
súkromných domov či pozemkov. Vďaka rade Neius
neexistujú žiadne prostredia, ktoré by boli príliš tmavé,
ani detaily, ktoré by mohli uniknúť. Kamery vybavené
technológiou Color Maker kombinujú veľký snímač,
širokú clonu a LED diódy s teplým svetlom. To vám
umožní nepretržite snímať ostré a farebné snímky, a to
i v prostredí, kde je osvetlenie nepriaznivé.

STARLIGHT A SUPER STARLIGHT
DENNÉ VIDENIE POČAS NOCI
Nočné videnie kamier dotiahnuté do extrému: to zaručuje patentovaná technológia Super Starlight.
V rôznych situáciách je oblasť snímania bez akéhokoľvek zdroja svetla, alebo z bezpečnostných
alebo súkromných dôvodov nie je možné osvetliť sledovaný priestor tak, ako by bolo potrebné. So
Super Starlight, ktorý umožňuje zobrazenie až 0,0008 Lux, je problém vyriešený. Starlight a Super
Starlight naviac umožňuje extrémne jasný obraz, bez toho aby ste sa museli uchýliť k akémukoľvek
zdroju IR. Týmto spôsobom môžete snímať oblasti záujmu, bez toho, aby ste boli pozorovaný,
pričom sa vyhýbate negatívnym efektom odrazu a s úplne ostrými a farebnými snímkami. Toto tiež
vedie k úsporám nákladov na umelé osvetlenie, ktoré je možné pomocou tejto technológie znížiť na
minimum, alebo dokonca úplne eliminovať.

IP67 a IK10
POHĽAD VYSOKO ODOLNÝ
Kamera Neius vďaka technológií IP67 ponúka maximálnu pevnosť a
odolnosť.
Úroveň ochrany kamerových jednotiek pred prachom a vodou je celková.
Citlivý a robustný vzhľad, ktorý vďaka rafinovanej konštrukcii, umožňuje
ukryť elektroniku a tým pádom jej nehrozí žiadne riziko poškodenia.
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ROZSAH
THERMAL
NIE JE TO VYSOKÁ TEPLOTA
Rada Neius v skutočnosti integruje zobrazovacie jednotky vybavené
technológiou Thermal, ktoré dokážu s extrémnou presnosťou analyzovať
telesnú teplotu. Pokiaľ je teplota nad ochranným limitom, alebo povoleným
limitom, vizuálny aj zvukový poplach okamžite upozorní na anomáliu.

PTZ
NIČ NEVYMEŠKAJTE
K sortimentu vybavenému technológiou Thermal kombinuje Neius ďalší rad kamerových jednotiek
PTZ. Všetky disponujú technológiou PoE s rôznou optikou zobrazovania, pričom niektoré dosahujú
44- násobný zoom a špeciálne panoramatické riešenie 180-360°. Tepelné kamery sú schopné
detekovať vznikajúce ohniská ohňa a dymu aj na veľkých plochách. Jednotky PTZ majú naviac
funkciu automatického sledovania, ktorá umožňuje automaticky sledovať osoby alebo vozidlá
signalizované poplachom spojeným s inteligentnou analýzou videa.

NVR HOT SWAP A RAID
VIDEO S NAJVYŠŠOU PRESNOSŤOU
Pokiaľ ide o vysoko pokročilé nahrávanie videa, Neius sa spolieha na najprofesionálnejšiu a
najpresnejšiu technológiu na trhu. Štruktúrovaná a kompletná škála nástrojov od malých NVR,
ideálnych pre malé firmy, až po 80 kanálové riešenia s HDD Hot Swap, ktoré sú ideálne pre
potreby veľkých inštalácií. Režim Raid vám umožňuje replikovať obsah na druhý disk, aby ste o
nič neprišli a zaručili kontinuitu služby v prípade poruchy disku. Maximálna presnosť, maximálna
bezpečnosť.

AI - II GENERÁCIE
Vidieť niekedy nestačí. Lepšie je vidieť a porozumieť. Nástroje na analýzu videa
zahrnuté v rate Neius umožňujú vďaka inteligentnému pôsobeniu algoritmov
detekovať širšiu škálu pohybov a presne ich analyzovať. Tu je niekoľko príkladov.

Human/Vehicle Classification:

umožňuje rozlíšiť vozidlá od ľudí prechádzajúcich vopred
definovanou oblasťou. Týmto spôsobom sa drasticky
znížia falošné poplachy a zamerať pozornosť operátora
iba na udalosti prioritnej dôležitosti hlásené systémom.

Safety Helmet Detection:

spustí poplach a detekuje, či osoba na stavenisku nemá
ochrannú prilbu. Táto funkcia vám taktiež umožňuje
generovať alarmy súvisiace s farbou prilieb prítomných
na snímacej scéne.

Auto tracking:

prostredníctvom kamerovej jednotky PTZ je možné
automaticky sledovať vozidlo, alebo osobu po poplachu
spojenom s inteligentnou video analýzou.

Temperature Alarm:

detekuje anomálie teploty človeka nad povolenú
prahovú hodnotu.

Crowd:

umožňuje detekovať prekročenie definovaného prahu
ľudí vo vopred nakonfigurovanej oblasti a v prípade
potreby spustiť alarm.

Heatmap:

oblasti, v ktorých sú ľudia najviac koncentrovaní, sú
zvýraznené pomocou farebnej stupnice.

Running:

v prípade, že sa predmet pohybuje v preddefinovanej
oblasti, je spustený poplach.

Parking:

generuje poplach, pokiaľ vozidlo zastaví na vopred
definovanú dobu v zakázanom priestore.

Fire Detection:

umožňuje detekciu požiarov .
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Double Tripwire:

na sledovanom priestore sú definované dve čiary. Ak sú
tieto čiary prekročené v danom čase a v nakonfigurovanom
smere sa spustí poplach. Systém dokáže rozlíšiť vozidlo
alebo osobu .

Face Capture:

detekuje tvár ľudí, ktorí prechádzajú preddefinovanou
oblasťou.

Object Abandon:

umožňuje automaticky detekovať zmenu prítomnosti objektu
v preddefinovanej oblasti. Pokiaľ zostane niečo v sledovanej
oblasti, tak sa spustí poplach.

Object Lost:

umožňuje automaticky detekovať zmenu prítomnosti objektu
v preddefinovanej oblasti. Pokiaľ zmizne niečo v sledovanej
oblasti, tak sa spustí poplach.

Loitering:

ak sa subjekt pohybuje vo vopred nakonfigurovanej
oblasti bez toho, aby ukázal, že má zjavný cieľ, spustí
sa poplach.

Perimeter:

umožňuje automaticky detekovať vstup, alebo výstup
z cieľa v konkrétnej oblasti. Systém je schopný rozlíšiť
vozidlo, alebo osobu.

Tripwire:

umožňuje definovať čiaru na sledovanej oblasti. Pokiaľ by
táto čiara “hranica” bola prekročená v nakonfigurovanom
smere, spustí sa poplach. Systém dokáže rozlíšiť vozidlo,
alebo osobu.

Demographics (People Counting):
umožňuje počítanie osôb vstupujúcich,
opúštajúcich vopred definovanú oblasť.

alebo
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Všetky výrobky Urmet sú označené
Urmet S.p.A. si vyhradzuje právo vykonávať vlastné zmeny zariadení
kedykoľvek a bez akéhokoľvek upozornenia.
Neius je ochranná značka spoločnosti Urmet S.p.A.
URMET 2021

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

02/536311 42
obchodné a technické informácie
Od pondelka do piatku
8:00 - 16:00

Urmet s.r.o. - o.z.
Rožňavská 1, Bratislava 831 04
www.neius.sk
www.neius.eu
Sledujte nás

