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Anarya Alarm
RFID systém předmětové ochrany střežení materiálu, automobilů, stavebních strojů atd.
Možnost rozšíření systému o RFID kontrolu obchůzky strážných v prostoru perimetru,
Snadná instalace a jednoduché ovládání systému pomocí mobilu nebo pageru
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Technologie Anarya Alarm umožňuje rozšířit systém střežení plotu také o RFID předmětovou ochranu libovolných “objektů”,
např. věcí, zboží, zařízení staveniště, stavebních strojů, nádrží pohonných hmot, rozvaděčových skříní, uměleckých děl, obrazů
atd.. Na střežené objekty, respektive se umístí akcelerační detektory FLA nebo FLC a k jednotce FLU se připojí další monitorovací
jednotky FLM nakonfigurovány do režimu předmětové ochrany. V případě, že je pozemek rozlehlý, lze do jednoho systému připojit
přes RS485 až 16 monitorovacích jednotek FLM a tak pokrýt rozlehlou plochu. V případě, že v době střežení dojde k nežádoucí
manipulaci s detektorem, dochází k vyhodnocení alarmového stavu stejně jako u perimetrické ochrany. Vyhodnocovací centrální
jednotka FLU může přímo řídit otočné PTZ kamery nebo je schopna nadřazenému EZS systém předávat veškeré informace
o stavu perimetru. Jednotka může být propojena s EZS systémem nebo může pomocí přídavného GSM modemu komunikovat s
jednotlivými uživateli pomocí mobilního telefonu. Konfiguraci celého systému může provádět pouze zaškolený autorizační technik.

Nespornou výhodou systému Anarya Alarm je druhotné využití akceleračních RFID detektorů pro monitorování řádného provádění
obchůzky strážných, kteří mají u sebe osobní aktivní RFID pager FLP. Systém ukládá do historie přesnou trajektorii obchůzky
strážných, vybavených RFID pagerem FLP, a to formou zápisu času a polohy určené na základě přiblížení strážného ke
konkrétnému detektoru FLA na plotě nebo k detektoru FLA nebo FLC v rámci předmětové ochrany. Vzdálenost přiblížení (od 1m 30m) je možné uživatelsky zvolit dle potřeb provozovatele a daných podmínek. Všechna data uložená v pageru FLP během
obchůzky se automaticky vyčtou do paměti centrální jednotky FLU v okamžiku, kdy strážný s pagerem FLP projde kolem
monitorovací jednotky FLM , určené pro komunikaci s pagerem.
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Anarya Alarm

Ovládání prostřednictvím osobního RFID pageru
RFID předmětová ochrana

Ovládání systému (střežení / nestřežení) libovolné oblasti (množiny detektorů FLA, FLC, FLI) je možno provádět prostřednictvím
osobního pageru FLP, který musí být v dosahu alespoň jedné monitorovací, respektive centrální jednotky. Na základě požadavku
uživatele je možno pager FLP naprogramovat tak, aby systém uvedl do stavu (střežení / nestřežení) jako celek nebo do stavu
(střežení / nestřežení) může uvést konkrétní jednotlivý detektor. Alternativně lze systém ovládat přímo skrytými vypínači.
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obr. 3 - Architektura systému Anaya Alarm

Ovládání prostřednictvím počítače nebo EZS systému
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Ovládání systému (střežení / nestřežení) libovolné oblasti (množiny detektorů FLA, FLC, FLI) je možno provádět prostřednictvím
počítače nebo pomocí elektrické zabezpečovací signalizace EZS. Anarya Alarm je se systémem EZS propojen přímo přes logické
vstupy/výstupy centrální jednotky nebo expandérů FLE. Takto lze uživatelsky ovládat (stav střeženo / nestřeženo) až 255
samostatných oblastí (množin) tagů. Ovládání střežení z elektrické zabezpečovací signalizace EZS má prioritní přednost před
ovládáním z počítače nebo před ovládáním z pagerů FLP.
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zobrazit formulář pro:
přiřazení úseků
přiřazení tagů FLA
přiřazení vnořených oblastí
on-line stav oblastí

název: oblast A
typ ochrany: perimetr

ID

oblast:

typ ochrany:

typ střež. objektu

automobily

Stav střežení:

Vítr

Stav alarmu:

vůz 005

OVS 48 58 60

předmětová ochrana
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vůz 007

FMA 25 84 75
ABM 50 89 45
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Možnosti využití systému Anarya Alarm
RFID předmětová ochrana

Anarya Alarm

Základ systému Anarya Alarm tvoří centrální jednotka FLU, monitorovací jednotky FLM a RFID detektory. Instalace systému je
velice snadná a rychlá, systém není náročný na údržbu. Baterie v detektorech jsou uživatelsky měnitelné a jejich kapacita je cca
8 let. V jednom systému FLU lze nakonfigurovat max. 1000 detektorů. Maximální počet detektorů v rádiovém dosahu jedné
jednotky FLM nebo FLU je 100 ks. Prostřednictvím sběrnice RS485, datové sítě LAN nebo obecně prostřednictvím protokolu
TCP/IP lze k jednotce FLU připojit až 16 FLM jednotek. Certifikace systému podmiňuje použití napájecího zdroje typu AXSP
K40/5A nebo AXSP K40/24-3A.
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detektor FLC svisle
připevněn magnetem

redukční díl P15

poznámka: V případě, že jsou detektory FLA, FLC umístěny na masivních kovových předmětech respektive konstrukcích , může
být dosah menší.
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Automatické řízení otočných PTZ kamer
RFID předmětová ochrana

Anarya Alarm

Anarya Alarm při narušení perimetru zcela automaticky navádí přímým řízením PTZ kamery na místo incidentu. Využívá k tomu
tzv. prepozic, přičemž každá prepozice příslušné kamery je logicky svázána s konkrétním detektorem (ev. množinou detektorů
FLA). Anarya Alarm umí řídit najednou několik PTZ kamer. V případě, že narušitel přelézá plot pouze v jednom místě, natočí se v
reálném čase všechny PTZ kamery na místo incidentu. V případě, že narušitelé přelézají plot např. na dvou místech, otočí se jedna
PTZ kamera na jedno a druhá kamera na druhé místo incidentu, aby nedošlo ke ztrátě informací. Při ručním polohování kamer
mohou dostávat PTZ kamery řídící signál přímo z WEB rozhraní programu Anarya Alarm.
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obr. 5 - Anaya Alarm umožňuje natáčet PTZ kamery
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Architektura automatického řízení PTZ kamer
Systém Anaya Alarm umí přímo z jednotky FLU řídit všechny analogové PTZ kamery s protokolem ovládání Pelco-D nebo
implementované IP kamery. Po dohodě s výrobcem lze implementovat do systému Anaya Alarm také jiné typy IP kamer.
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obr. 6- Architektura systému analogových PTZ kamer
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obr. 7 - Architektura systému IP - PTZ kamer
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Anarya Alarm

RFID kontrola provádění řádné obchůzkové činnosti pomocí osobního tagu RLK, RLH
RFID předmětová ochrana

Jednou z dalších možností využití systému Anarya Alarm je automatické logování obchůzkové činnosti strážní služby. Strážní
provádějící obchůzkovou činnost mají u sebe osobní RFID tag RLK, respektive RLH. Na klíčových místech se umístí detektory
RLS propojené sběrnicí RS 485 nebo přímo autonomní monitorovací jednotka FLM připojena do sítě LAN (Internet). Během
obchůzky centrální jednotka FLU neustále ukládá do své paměti čas a číslo detektoru RLS (respektive FLM), ke kterému se
strážný přiblížil. Všechna data i poloha strážného jsou k dispozici on-line, což umožňuje systému Anarya Alarm on-line natáčet
otočné PTZ kamery na klíčová místa, ke kterým se právě strážný přiblížil.
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obr. 9 - Monitoring obchůzkové činnosti strážných pomocí detektorů RLS
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Anarya Alarm

RFID kontrola provádění řádné obchůzkové činnosti pomocí pageru FLP
RFID předmětová ochrana

Nejzajímavější možností je řešení, které nevyžaduje žádnou kabeláž. Strážní provádějící obchůzkovou činnost mají u sebe osobní
pager FLP (s ID číslem). Na klíčových místech se umístí detektory FLA (zcela bez kabeláží). Během obchůzky pager FLP neustále
ukládá do své paměti čas a číslo detektoru FLA, ke kterému se strážný přiblížil. Nashromážděná data o klíčových místech
s detektory FLA se z pageru automaticky vyčtou do centrální jednotky FLU v okamžiku, kdy se pager vyskytne v blízkosti
monitorovací jednotky FLM. Automatické logování obchůzkové činnosti strážní služby v této konfiguraci lze navíc také provozovat
u plotu vybaveného perimetrickým systémem Varya Perimeter.
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obr. 11 - Monitoring obchůzkové činnosti strážných pomocí detektorů FLA

Novatec Sicherheitstechnik s.r.o.
Strojírenská 260/14
155 21 Praha - Zličín
Česká republika
www.novatec-eas.cz

Anarya Alarm

RFID kontrola provádění řádné obchůzkové činnosti
RFID předmětová ochrana

Home

Filtr:

Historie

Uživatelé

Typy objektů

od: 2011-03-15 5:00
2011-03-15 15:00

Tagy

Kategorie:

Úseky

Oblasti

FLU

čas

Kategorie Status

FLE

PTZ kamery

Zavřít

Načti z modulu do databáze

historie H1

do:

Datum

FLM

Načti z databáze

Událost

modul

ID modulu

Oblast

Sektor

Uživatel
Karel Bláha

2011-03-15 05:17

detekce

osoba v dosahu

RLS

12 700

Hala C - sklad

detekor obchůzky

Karel Bláha

2011-03-15 05:18

detekce

osoba v dosahu

RLS

12 702

Hala C - lis

detekor obchůzky

Karel Bláha

2011-03-15 05:20

detekce

osoba v dosahu

RLS

12 705

Hala C - kalírna

detekor obchůzky

Karel Bláha

2011-03-15 05:22

detekce

osoba v dosahu

RLS

12 701

hala C - jižní roh

detekor obchůzky

Karel Bláha

2011-03-15 05:25

detekce

osoba v dosahu

RLS

12 708

detekor obchůzky

Karel Bláha

2011-03-15 05:26

detekce

osoba v dosahu

RLS

12 709

kontejnery
hala B jižní roh

detekor obchůzky

Karel Bláha

2011-03-15 05:27

detekce

osoba v dosahu

RLS

12 710

hala B severní roh

detekor obchůzky

Karel Bláha

2011-03-15 05:30

detekce

osoba v dosahu

RLS

12 725

hala A severní roh

detekor obchůzky

Karel Bláha

2011-03-15 05:35

detekce

osoba v dosahu

RLS

12 729

hala A jižní roh

detekor obchůzky

Karel Bláha

neoprávněně

obr. 12 - Výpis historie pohybu strážných chronologicky za sebou
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RFID pager FLP

wireless

Osobní pager FLP slouží pro automatické logování obchůzkové činnosti strážných. Systém Anaya Alarm umožňuje přiřadit
každému strážnému svůj osobní pager FLP se svým konkrétním ID číslem. Celkový počet pagerů FLP v systému není prakticky
omezen. Provozní doba pageru při nonstop provozu je cca 24 hod. Jeho dobíjení se realizuje prostřednictvím bezkontaktní
indukční nabíječky FLX-01 (obr. č. 26). Provozní teploty: -20°C/+60°C. Rozměry: 84*53*16 mm . Dále pager FLP slouží pro
ovládání stavu střežení jedné oblasti tagů a indikuje stav systému.

obr. 13 - pager FLP-01

Monitorovací jednotka FLM
Monitorovací jednotka FLM se používá pro rádiovou komunikaci s detektory FLA, FLC, FLI a s osobními tagy pracovníků na větší
vzdálenost, než umožnují detektory RLS. U monitorovací jednotky ovšem nelze uživatelsky měnit rádius detekce “X” tagů v jejim
dosahu. Dále je tato jednotka určena pro bezkontaktní vyčítání načtených dat z osobních pagerů FLP pro kontrolu obchůzky.
Velkou výhodou FLM je schopnost komunikovat s centrální jednotkou prostřednictvím datové sítě (obecně TCP/IP). Rozměry:
254*180*60 mm, krytí IP66.

Ronyo Technologies s.r.o.
copyright © 2013

revize: Q2 - 1. 4. 2013

hi-tech
of
manufacturer

obr. 14 - nabíječka FLX

větší vzdálenost komunikace s tagy
možnost externí ziskové antény
komunikace a napájení po sběrnici RS485
komunikace s FLU také přes LAN
komunikace s FLU také přes Internet
vyčítání dat z pagerů FLP
senzor otřesů jednotky
senzor otevření víka

obr. 15 - monitorovací jednotka FLM
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Detektory

technologies

RFID předmětová ochrana

Anarya Alarm

Akcelerační detektory FLA, FLC pomocí 3-osého akceleračního čipu detekují sebemenší pohyby, otřesy, vibrace a náklon objektu,
na kterém jsou umístěny. RFID detektory nevyžadují žádnou kabeláž ani napájení. Baterie v detektorech jsou uživatelsky
měnitelné. RFID detektory musí být v přímé viditelnosti jednotky FLU nebo přídavných monitorovacích jednotek FLM. Pro všechny
detektory platí informace, že citlivost detektoru lze nastavit. Citlivost se nastavuje vzdáleně pomocí počítače. Systém Anarya
Alarm v případě elektronické sabotáži detektoru (např. pomocí el. paralyzéru) vyhlásía utomaticky alarm.

RFID akcelerační detektor FLA

RFID akcelerační detektor FLC

Detektor je vhodný pro instalaci v průmyslovém prostředí.
Instalace se provádí pomocí dvou šroubů nebo vrutů, kterými
se detektor upevní svisle na hlídaný objekt. Instalaci je také
možno provést lepením. Životnost baterií je až 8 let. Provozní
teploty: -25°C / +70°C. Detektory FLA jsou voděodolné, s
krytím IP67. Rozměry: 163*52*42 mm.

Detektor je vhodný pro svislou instalaci v průmyslovém
prostředí na kovové objekty, jejichž povrch by neměl být
poškozen vrtáním. Detektor se upevňuje na objekt pomocí
integrovaných silných magnetů a v případě odstranění
detektoru z hlídaného objektu (i v případě, že není v režimu
střežení) umí systém vyhlásit sabotáž. Životnost baterií je až
8 let. Provozní teploty: -25°C / +70°C. Detektory FLC jsou
voděodolné, s krytím IP67. Rozměry: 163x52x(42+12) mm.

obr. 16 - detektor FLA

wireless

Ukázky instalací detektorů FLA, FLC
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obr. 19 - FLC, pohled na spodní část detektoru,
modře jsou naznačeny neodymové magnety

obr. 17 - ukázka instalací
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obr. 18 - detektor FLC na stavebním stroji
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RFID předmětová ochrana

Anarya Alarm

RFID obrazový detektor FLI

osobní RFID tag RLK-03

Tento typ detektoru se používá pro střežení obrazů v galerii.
Nenáročná instalace se provádí zasunutím do zadní části
rámu obrazu a trvá max. cca 30 sek. Citlivost detektoru lze
softwarově kalibrovat tak, aby detekoval nejen manipulaci s
rámem ale i pouhý dotek prstu na plátno. Životnost baterie je
při periodě vysílání 3 sek až 18 měsíců. Provozní teploty 20°C / +60°C. Rozměry: 74*(55+15)*12 mm.

Tag RLK-03 je umísťuje na hlídaný objekt. Při manipulaci
detektor vyhlásí alarm. Dosah je na přímou viditelnost cca
50m od nejbližší monitorovací jednotky nebo cca 30 m od
detektoru RLS. Životnost baterie je při periodě vysílání
1 sek až 6 měsíců. Životnost baterie je při periodě vysílání
3 sek až 18 měsíců. Provozní teploty: -20°C / +60°C, krytí
IP41, rozměry: 61*35*12 mm .

plátno

detektor

technologies

rám obrazu

wireless

obr. 20 - detektor FLI v rámu obrazu

obr. 22 - tag RLK-06
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obr. 21- detektor FLI
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Anarya Alarm

Podmínky instalace a provozování systému
RFID předmětová ochrana

Základní podmínkou pro zdárné provozování systému Anarya Alarm je nutnost absolvování odborného školení. Jeho předmětem
je zaškolení odpovědných pracovníků instalačních firem za účelem návrhu, instalace, konfigurace, servisu a údržby systému.
Velký důraz je nutno klást na pravidelné revizní prohlídky systému v intervalu minimálně 12 měsíců.

Certifikát
o absolvování odborného školení
návrh, instalace, konfigurace, servis a údržba systému

technologies

Anarya Alarm
proškolený: Ing. Karel Novák
firma:
Electric face s.r.o. , Ostrava
28622103
IČO:
datum školení1.1.2013
:
1.1.2015
platný do:

technický ředitel

Ronyo Technologies s.r.o.
Česká 3195/47,
700 30 Ostrava Zábřeh
Czech Republic
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Tento certifikát potvrzuje, že jmenovaný úspěšně absolvoval odborné školení
zaměřené na návrh, instalaci, konfiguraci, servis a údržbu systému Anarya
Alarm. Je důležité provádět pravidelné servisní kontroly systému minimálně
každých 12 měsíců. Platnost tohoto oprávnění je po dobu dvou letu od data jeho
vydání. Podmínkou platnosti je podmínka, že proškolený bude dodržovat pravidla

Ing. Roman Kašperlík
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