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Система зв'язку IP для систем внутрішнього та гучного зв'язку,
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Опис продукції
Опис VIPCOS

VIPCOS забезпечує зв'язок з системою : рішення, що розроблено і
виготовлено з урахуванням людей і навколишнього середовища.
Портфоліо продуктів VIPCOS охоплює всі потреби у внутрішньому зв’язку:
від простих систем внутрішнього зв’язку точка -точка до інтегрованих
комплексних рішень.
Надзвичайні ситуації, такі як дорожньотранспортні аварії або технічні збої є частиною нашої роботи в тій самій мірі як
щоденний зв'язок в офісних приміщеннях.

Централізована Робоча
станція оператора.
VIPCOS
N 2...n

Промислові термінали
внутрішнього зв'язку з функціями
конференц-зв'язку,
Термінали екстреного зв'язку

Промислові системи оповіщення
Вбудовані промислові системи оповіщення
через підсилювач системи внутрішнього зв'язку, інтерфейси системи внутрішнього зв'язку
до промислових систем оповіщення для
передавання об'яв і повідомлень про тривогу

Інші
системи
зв'язку

Інтерфейси користувача
Розробка аудіо,
відео інтерфейсів і
інтерфейсів даних спеціально для певного користувача не є проблемою. Ми
пропонуємо вибір від простих сигнальних контактів для цілей контролю і обміну повідомленнями до повної інтеграції
сторонніх систем.

Системи VIPCOS підтримують широко
розповсюджені стандарти, такі як: OPC,
SIP, DMR, TETRA, а також велику кількість існуючих і добре перевірених
інтерфейсів сторонніх систем.

Області застосування
Безпека і критичні ситуації

Захист людей і цінностей
VIPCOS забезпечує суттєві засоби надійного зв'язку для всіх
видів загальної безпеки та надзвичайних ситуацій. Системи
внутрішнього зв'язку VIPCOS підтримують безшовну інтеграцію
різних систем: відео спостереження , рухомого радіозв'язку,
сигналізації та контролю. Всі системи і компоненти
поєднуються на загальній платформі. Завдяки уніфікованому

користувальницькому інтерфейсу співробітникам служби
безпеки зручно керувати всіма функціями і завданнями, що
необхідні для забезпечення безпеки життя і власності.
Простота в експлуатації, як для громадян, так і персоналу
служби безпеки, в поєднанні з дуже високою якістю мовлення
забезпечує вражаючі результати.

Будівлі

Міські центри
Все більше і більше людей
мешкає у містах , і їхня
потреба відчувати себе в
безпеці зростає кожного
дня. Рішення зв'язку та
безпеки VIPCOS для міста
та міських центрів
створює міст між
громадянами і
персоналом безпеки . Ми
підтримуємо надійний
зв'язок між інформаційними пунктами на вулицях,
та центрами екстрених
викликів та пультом
управління завдяки
ефективним голосовим,
відео і керуючим
з’єднанням.

Люди живуть і працюють в
будівлях.
Це означає, що будівлі
повинні забезпечувати
захист і безпеку, як у
повсякденному житті, так і
у надзвичайних ситуаціях.
Основним елементом
системи є центральна
багатофункціональна
диспетчерська, яка тримає
кожну частину будівлі та
пов'язаних з нею
приміщень у фокусі,
гарантуючи необхідний
високий рівень розумної і
ненав'язливої безпеки з
добре підібраним набором
додаткових функцій.

Рятувальні служби

Екстрені виклики ... сирени ...
Мигалки … Коли задіяні
машини швидкої допомоги,
пожежні і поліцейські, це
ситуації, пов'язані з
порятунком життя людей або
захистом власності . За
допомогою налаштованої
комунікаційної платформи
для аварійно-рятувальних
служб, навіть великі
рятувальні операції можуть
проводитися у чітко
структурованій,
скоординованій манері.
VIPCOS підтримує
координування рятувальних
місій аварійних бригад на
кожному етапі з
максимальною
ефективністю .

Тюрми і центри утримання
під вартою

Виправні заклади потребують
високонадійних каналів
зв'язку, що постійно
контролюються і повинні бути
доступні цілодобово. Рішення
зв'язку та безпеки VIPCOS
пристосовані до
повсякденного тюремного
життя і забезпечують
додаткову цінність з точки
зору безпеки на усіх
територіях, що знаходяться
під спостереженням.
Голосовий і відео зв'язок між
камерами, коридорами ,
дверима, воротами, шлюзами і
бар'єрами з одного боку і
Головною диспетчерською з
іншого.

Області застосування

Транспорт й Інфраструктура

Допомога за натисканням кнопки

обладнання для центрів управління відповідних органів. Системи
диспетчерських пультів VIPCOS дозволяють співробітникам служби
безпеки швидко оцінити ситуацію, спілкуватися зі службами
невідкладної допомоги та усіма аварійними службами і організовувати
необхідну допомогу тим, кому вона потрібна - швидко!

Аеропорти

Порти і погрузла
У великих портах кожен день
переміщується незлічена кількість
контейнерів. Як тільки гігантські
вантажні кораблі
пришвартовуються у доках, різні
портові команди відчувають
нагальну потребу у координації
своїх дій з іншими командами.
Тоді стають у нагоді міцні,
атмосферозахищені переговорні
пристрої (станції внутрішнього
зв'язку), що витримали
випробування вітром і негодою, з
головною диспетчерською, що
підтримує постійний голосовий
зв'язок і відео зв'язок, що
включається при необхідності,
навіть з найвіддаленішими
куточками приміщень і території
порту.

Незалежно від того, куди люди їдуть, вони розраховують, що матимуть
можливість викликати допомогу швидко і легко. На автомагістралях,
мостах, у тунелях і поїздах, в аеропортах, на вокзалах, автобусних
зупинках ... майже скрізь, пункти допомоги для підтримки або допомоги
у надзвичайній ситуації вважаються само собой зрозумілими і повинні
стати доступними. VIPCOS забезпечує високоякісні станції аудіо / відео
інформації та екстреного виклику для громадян та диспетчерське

В аеропортах ефективність і
безпека є важливими для безпеки
людей і процвітання бізнесу.
Якісний зв'язок є вирішальним
фактором, без якого жодному з
цих центрів активності не
обійтися. Витрати, пов'язані із
затримками вильотів, порушенням
безпеки, загубленим багажем та
іншими можливими проблемами, є
величезними. Величезна кількість
транзитних пасажирів повинна
бути інформована і відчувати себе
комфортно і безпечно. У той
самий час співробітники служби
безпеки повинні наглядати за
всіма процесами і виконувати
повсякденні задачі також добре як
і давати раду надзвичайним
ситуаціям.

Залізниці

Мільйони людей, які
подорожують на поїзді,
автобусі, трамваї або по
канатній дорозі кожного дня
розраховують бути в безпеці
протягом своєї подорожі. У
випадку відбувається щось з
ряду геть, вони сподіваються
на можливість звернутися до
когось, хто взмозі керувати
ситуацією, і отримати миттєву
допомогу - навіть якщо вони в
той час знаходяться в
транспортному засобі, що
рухається. З рішенням
VIPCOS цього легко досягти.

Порти і погрузла

Шосе

Кабіни для внесення платні за
проїзд по шосе або мосту стають
все більш автоматизованими і
працють без людей. Якщо
шлагбаум не піднявся, водії
повинні мати можливість
викликати допомогу без
зволікання. Придорожні пункти
екстреної допомоги є звичайним
та очікуваним явищем уздовж
наших доріг. Відстані великі, і,
отже, мережеві рішення необхідні.
VIPCOS забезпечує голосові та
відео з'єднання між
диспетчерською та громадянами,
даючи оператору всебічний огляд
ситуації і повний контроль над
функціями системи.

Області застосування

Промисловість і торгівля

Досконалий зв'язок для ефективності і безпеки
Нафтові і газові платформи, нафтопереробні заводи ,
розподільні склади палива, підприємства важкої і легкої
промисловості, електричні, газові і водопостачальні мережі: усі
потребують, по суті, однаковий тип зв'язку: зв'язок високої
якості, відео системи та системи управління, придатні для
використання в надзвичайно суворих умовах. Кожна система
створюється
спеціально, щоб задовольнити конкретні
оперативні вимоги і вимоги безпеки свого окремо узятого бізнес

Нафта і газ

Вимоги, що пред'являються до
рішень внутрішнього зв'язку для
нафтової і газової промисловості є
такими ж екстремальними
як
умови середовища, в якому вони
повинні
функціонувати. Вся
система постійно контролюється і
перевіряється на можливу відмову
від початку і до кінця. Компоненти
постійно перевіряються на
предмет належної роботи і
включають контрольне
обладнання та кабелі, також
п е р е ві р яю тьс я і а к у с т ич н і
характеристики підсилювачів,
гучномовців і мікрофонів. Повне
резервування і альтернативна
маршрутизація викликів
з а б е з п е ч у ют ь б е з п е р е р в н е
надійне функціонування всієї
системи.

Важка промисловість
Важка промисловість означає
шум, бруд, вологість, пил,
екстремальні температури і навіть
небезпеку вибуху! Високоякісне
кристально чисте звукове
з'єднання всюди, від дуже шумних
приміщень до тихих приміщень
диспетчерської необхідне для
забезпечення ефективності та
безпеки в промислових
приміщеннях. Від сталеливарних
заводів до заводів з виробництва
машин, рухомого складу та інших
транспортних засобів – всюди
внутрішній зв'язок на лініях
виробництва є необхідним.
Системи сповіщення та
сигналізації також мають важливе
значення для забезпечення
безпеки всіх співробітників.

-середовища. Вже більше 7 років, Vonamic постачає широкий
спектр сертифікованих переговорних пристроїв (станцій
внутрішнього зв'язку) для майже кожного можливого
застосування і середовища. Обладнання керується виключно
гнучким, конфігурованим з сайту програмним забезпеченням,
функції та особливості якого забезпечують саме те, що вимагає
галузь і місцеве законодавство.
Легка промисловість
На фабриках, складах, у
розподільних центрах, у
лабораторіях і аптеках –
всюди потрібні системи
внутрішнього зв'язку для
оперативних цілей і безпеки.
VIPCOS забезпечує
індивідуальні рішення для
вантажних майданчиків:
зв'язок із транспортними
засобами, що
завантажуються, такими як
автонавантажувачі,
вантажівки; внутрішній зв'язок
пунктів контролю доступу,
дверних шлюзів, і багато
іншого.

Комунальні підприємства
Комунальні об'єкти різноманітні:
від електростанцій до водоймищ,
від сховищ газу до каналізацій та
водоочисних споруд. І всі вони
мають свої власні потреби у
зв'язку і
безпеці. Багатьом необхідні
рішення типові для важкої
промисловості, іншим мультисайтові мережі на десятки тисяч
квадратних кілометрів, або
підтримка процесу і контроль
доступу, телефонія, IP-з'єднання
або технології з іншим носієм.

Області застосування

Охорона здоров’я та освіта

Зв'язок, що рятує життя
VIPCOS забезпечує рішення зв'язку та безпеки, спеціально розроблені для вимог і правил лікарень і поліклінік,
шкіл та університетів, дитячих садків, центрів дозвілля,
будинків престарілих та закритих житлових програм.
Системи використовують різні люди: від навченого пер-

Лікарні і клініки

У медичному секторі секунди
можуть стати вирішальними в
плані життя і смерті, особливо в
реанімації і операційних. Рішення
VIPCOS з безпеки для медичних
закладів відповідають
найсуворішим директивам і
постановам цього сектора.
VIPCOS забезпечує
безпосередній мультисайтовий
зв'язок на території всього
лікарняного комплексу, наприклад,
з лабораторіями, банком крові,
лікарняними аптеками,
відділеннями лікарні і
карантинними приміщеннями.
Більше того, вони також
підтримують всі необхідні функції
для ефективного контролю
доступу через двері, наприклад,
для пологових будинків, дитячих
лікарень і т.д.

соналу до школярів, студентів і людей з різними порушеннями. Системи включають в себе безпеку, оперативний та аварійний зв'язок, сигналізацію загальної тривоги і
управління об'єктом.

У н і в е р с и т е т с ь к і Школи та дитячі
містечка
садки

Університети, як маленькі
міста: кожен день професори,
студенти та відвідувачі
проходять повз портьє і посту
охорони до будівель кампуса.
Мережа університетського
зв'язку керується
централізовано і працює по
всій території кампуса.
Рішення безпеки та зв'язку
VIPCOS розроблялися з
урахуванням конкретних
потреб і умов університетів.
На додаток до інформаційних
станцій втутрішнього зв'язку,
рішення VIPCOS також
забезпечує моніторинг та
зв'язок для точок входу і
виходу, офісів, лабораторій та
бібліотек.

Нажаль зростає потреба в
зв'язку для безпеки в
школах. Забезпечення
охорони учнів та вчителів
від можливих нападів з
боку агресивних учнів і
зовнішніх правопорушників
в наш час вважається
стандартною процедурою,
як охорона особистого
майна під час і після
занять. Школи повинні бути
безпечними в умовах
повсякденності, а також у
надзвичайних ситуаціях.

Центри відпочинку і
розваг
Забезпечення приємного
відпочинку для гостей без
обмежувальних або
затримуючих заходів
безпеки, зберігання їх
відчуття свободи
потребують зв'язку "за
кадром". Практичні
переваги рішення VIPCOS
добре себе
зарекомендували у цій
галузі.
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Vonamic GmbH
Essener Strasse 5
D 46047 Oberhausen
fon +49 208 4095890
fax +49 208 4095899

Партнер в Україні
ТОВ “АТЗТ Нові технології”
вул. В. Хвойки. 21,
04655, Київ, Україна
Тел./Факс +38 044 4997715

