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ПРОЕКТИРАНЕ

МОНИТОРИНГ

АЛАРМЕНИ
СИСТЕМИ 

ОБУЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА
ДОСТЪПА 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ИНТЕЛИГЕНТНИ

РЕШЕНИЯ ЗА

СИГУРНОСТ

•Лицево разпознаване
•Защитени зони
•Видео стена

•Защита от пожари и взлом
•Периметрова защита
•Мобилни приложения

•Видеоверификация
•Графици и смени
•Форма 76 и 19

•Отворена платформа
•Анализ на поведение
•POS интеграция

20 ГОДИНИ
НАМИРАМЕ И СЪЗДАВАМЕ

РЕШЕНИЯТА ЗА ВАС



Как да защитим хората 
и имуществото?

• Да повишим нивото на сигурност в сградата

• Да защитим определени зони и площи

Как да постъпим?

Как да управляваме 
сградата? • Да ограничим достъп и да имаме

контрол върху сградите

• Да имаме мигновена реакция при 
неочаквани събития

• Да управляваме предвидими събития
• Да имаме връзка с кризисен център

• Да оптимизираме процесите

• Да анализираме и 
контролираме площите

• Да редуцираме разходи

Ние съчетаваме актуални решения на производителя с 
нашите детайлни знания за системите за сигурност. 
Проектираме и специфицираме за Вас с високо 
качество и лична ангажираност. Основополагащо 
е системите за сигурност и интегрираните 
решения към една сграда, да са проектирани 
заедно с архитектурните решения и дизайн. Отдел 
Проекти разработва всички направления системи за 
сигурност.

Интелигентните решения за сигурност:

●  Управляват сградата  
Анализ и контрол на офисни площи; оптимизиране 

процесите за управление на посетители, на 
обслужващ персонал; най-посещавани зони и 
оптимизация на площи, оптимизиране на разходите, 
анализи и бази данни и др.

●  Гарантират високо качество на сигурност
Защита на всички зони, защита от нарушаване 

на периметър, детекция на събития, изоставени/
липсващи обекти, следене, лесно търсене в записи, 
самодиагностика на системите и др.

●  Осигуряват превенция и адекватни реакции
Управление на предвидими събития, реакция при 

алармени събития, анализ на рискови зони и поведения 

и др.

Интегрирано решение за мониторинг и управление

Консултирайте се с професионалистите

Проектирани обекти:

комплекс комплекс

шоурум офис площи сграда и магазини

търговски обекти
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Видеонаблюдение

Алармени системи

Контрол на достъп Системи 
за патрул

Видеодомофонни
системи

Паркинг 
системи

Мониторинг център

Периметрова охрана

Компоненти на решението

Системи в интегрираното решение

*Всички включени системи работят в един софтуер и могат да бъдат надграждани и интегрирани.
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Серия Термо камери Dahua – Интелигентни функции  и 40x оптично увеличение

Серия ECO SAVVY 3.0 камери Dahua – Интелигентни функции и 4К резолюция

Софтуер за управление и мониторинг - Възможности

Подходящи за превенция и мониторинг на електрически мрежи; за 
мониторинг в автоматизирано производство на проблеми с прегряване; 
за превенция и мониторинг на зелени площи от пожари, за много далечни 
разстояния при първи сигнали; за защита на имоти при нощни условия, 
без видима светлина; за защита на граници, пристанища, гари и др., 
където осветеността е невъзможна и разстоянието е много голямо; 
за превенция и мониторинг на тръбопроводи и др.; за дистанционно 
измерване на температури и др.

По-високи резолюции и повече кадри в секунда, по-ясна картина, Star-
light технология за изключително висока светлочуствителност, 
енергоспестяващи, WDR - по-висок динамичен обхват, H.265 кодиране 
за по-висока компресия.

И още серии камери с различна насоченост – 4K, Ultra HD, Starlight, 
HDCVI 3.0.

IVS- Intelligent video analytics, Детекция за разфокусиране (Defocus 
Detection), Аудио детекция, Пресичане на линия (Tripwire), Нарушаване на 
периметър (Intrusion), Изоставени/Липсващи обекти (Object Abandoned/
Missing), Детекция на необичайно събитие (Scene Change Detection), 
Преброяване на хора ( People counting), Горещи точки (Heat Map), Smart 
Track, Smart Search, Fish eye dewarping.

Smart PSS - Професионален CMS за запис, мениджмънт, визуализация 
и единен мониторинг до 2 000 канала от 256 устройства. Мобилно 
приложение.

Професионална платформа за мониторинг и запис DSS Dahua е 
подходящ за мониторинг центрове. Хардуерно базиран с възможност 
за управление на видео стена. Алармени събития, мобилно приложение.

Офис София
Бизнес Парк София
Мобилен: 0897 80 7600
Mail: office@rak.bg

Офис Варна
Бул. Ян Палах 10
Мобилен: 0896 65 7184

Офис Пловдив
Бул. Санкт Петербург 48
Мобилен: 0894 64 70 90

Офис Бургас
ул. Драма 11
Мобилен: 0898 519 626


