
INTELIGENTNE 
VIDEO REŠITVE
PAMETNE REŠITVE ZA 
UČINKOVIT NADZOR
IN ZAŠČITO





Konica Minolta Mobotix inteligentne 
video in podatkovne rešitve 
združujejo vizualne, toplotne, zvočne 
in senzorske podatke za boljšo 
zaščito vašega okolja. Z visoko 
trpežnimi napravami, ki omogočajo 
IoT, imajo ugled kot najbolj robustne 
kamere v industriji, izjemno kakovost 
slike, napredno analizo podatkov ...
 
 TERMALNE/TERMO KAMERE
Toplotno kartiranje, termo detekcija, 
nadzor temperature strojev, 
preventivni nadzor, hrana in 
proizvodnja ...
 
KONTROLA DOSTOPA
Prepoznava obraza, zaščita 
varovanega območja, prepoznava 
registrske tablice ...

NADZOR PROCESOV IN SLIK
Štetje ljudi, nadzor čakalnih vrst, 
aktivnosti bolnikov, štetje predmetov, 
odkrivanje vedenja, inteligentno 
upravljanje informacij ...

NADZORNE KAMERE
Varnost, mobilni nadzor, zaščita 
lokacije, varnost javnih površin, 
preprečevanje vandalizma in tatvin ...
 
 

Konica Minolta Mobotix inteligentne 
video rešitve ponujajo:
 
 - Zanesljiva pokritost in kakovostne 

video slike.
 - Vzdržljivost: ni gibljivih delov, ki bi se 

lahko zlomili/pokvarili.
 - Zanesljivost: izjemno nizka stopnja 

napak.
 - Brez slepih točk: 360 hemisferičnih 

ali 180 stopinjskih panoramskih 
pogledov.

 - Učinkovitost: nizka poraba energije, 
manj kamer za večjo pokritost.

 - Odgovornost: dokumentacija in 
dokazi o dogodkih z visoko 
kakovostjo slike/videa.

 - Predvidljivost: dogodek, ki sproži 
preprečevanje kršitev.

 - Varnost: šifriran prenos zagotavlja 
varnost podatkov.

ODKRIJTE  
HORIZONT/OBZORJE



PROIZVODNJA 

Inteligentno spremljanje procesov 
lahko zanesljivo zazna nevarnosti, še 
preden se pojavijo. Ključno 
infrastrukturo sistemov za 
proizvodnjo energije, komunikacijske 
sisteme in komunalne storitve je 
treba za zanesljivo delovanje ločeno 
zavarovati in nadzorovati - ne le v 
primeru izrednih razmer. Visoke 
stroške škode, popravil in izpadov 
električne energije je mogoče 
preprečiti, če so vnaprej sprejeti 
inteligentni preventivni ukrepi. 

TRGOVINA NA DROBNO

Zaradi razlik v zalogah blaga, se 
vsako leto zaradi dejavnikov, kot so 
tatvine in goljufije, izgubijo milijoni 
evrov. Uporaba inteligentne video 

varnosti postaja vse pomembnejša za 
prodajo na drobno, zato se vse več 
vlaga v preventivne in varnostne 
ukrepe. Vendar pa sodobne video 
rešitve lahko nudijo veliko več kot le 
preprečevanje in dokazovanje kraje.  
Dobili boste tudi dodatne informacije 
o gibanju kupcev in priljubljenih 
blagovnih znamkah, kar omogoča 
strateško razporejanje blaga v 
prodajalnah. 

 IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževalne ustanove so 
odgovorne za zagotavljanje varnosti 
svojih študentov/dijakov/učencev in 
osebja, ter za zaščito objektov pred 
vandalizmom in tatvino. Inteligentne 
video rešitve zagotavljajo varnost in 
zaščito prostorov, ter spremljanje 
vedenja (obnašanja) in toplotno 
kartografijo za prepoznavanje 
območij z velikim prometom. Rešitve 
za nadzor dostopa z najnovejšimi 
tehnologijami zagotavljajo varnost in 
zaščito udeleženih v izobraževanju. 

 ZDRAVSTVO 

Inteligentne video rešitve je mogoče 
uporabiti za učinkovito spremljanje 

česar koli: od kritičnih objektov kot so 
laboratoriji, psihiatrični oddelki, 
urgentne službe in druga območja z 
omejenimi dostopi do spremljanja 
enostavnih področij kot so vhodi, 
predverja in parkirnih mest. Tipični 
scenariji so osebe, ki ponoči zapuščajo 
sobo ali posteljo, kako pogosto in kje 
se prižigajo luči, kot tudi nadzor nad 
toploto in sobno temperaturo. Mogoč 
je tudi zajem in prikaz informacij iz 
biomedicinskih senzorjev ter naprav 
in obveščanje zdravstvenih delavcev. 
 
PROMET IN MOBILNOST

Izvajalci javnih in zasebnih prevoznih 
storitev in komercialnega transporta, 
morajo bolj kot kdaj koli prej ukrepati 
proti vandalizmu, tatvinam in nasilju. 
Podjetja sprejemajo te ukrepe zato, da 
zagotovijo varnost in zaščito potnikov. 
Inteligentne video rešitve ponujajo 
decentralizirano in inteligentno 
tehnologijo video varnosti, ki 
popolnoma ustreza tem zahtevam.

UPORABA



LOKALNI IN JAVNI URADI

Zagotavljanje varnosti državljanov in 
delavcev v javnem sektorju je ključna 
prednostna naloga vladnih in 
lokalnih uradov. Naše inteligentne 
video rešitve prenesejo ekstremne 
vremenske razmere, ter zagotavljajo 
odlično kakovost slike tudi pri nizki 
svetlobi. Od varnega video nadzora, 
analize stanja do rešitev za nadzor 
dostopa, ponujamo vrsto stroškovno 
učinkovitih rešitev za organizacije v 
javnem sektorju. 

 TURIZEM IN PROSTI ČAS 
 
Zaščita obiskovalcev in osebja pred 
nasilnim vedenjem ali zlorabami, ter 
zagotavljanje učinkovite storitve 
strankam, so le nekateri izzivi, s 
katerimi se srečujejo organizacije. 
Naše inteligentne video rešitve vam 
lahko pomagajo: od varnega nadzora 
in spremljanja vedenja za 
preprečevanje stopnjevanja 
incidentov, do spremljanja čakalnih 
vrst, preslikave toplotne slike in 
odkrivanja goljufij.

 

“OD VARNEGA VIDEO 
NADZORA, ANALIZE 

SITUACIJE, DO REŠITEV ZA 
NADZOR DOSTOPA, 

PONUJAMO ŠTEVILNE 
STROŠKOVNO 

UČINKOVITE VIDEO 
REŠITVE ZA ŠTEVILNE 

ORGANIZACIJE.“ 



M16 / TERMO 

 
 - Sistemska platforma Mx6 združljiva s H.264 

in ONVIF

 - Fiksni premium toplotni senzor z NETD  
50 mK

 - Tri variante vidnega polja: 45°, 25° ali 17°

 - Možnost dodatnih senzorjev

 - Snemanje na notranjo kartico MicroSD 
(standardno 4 GB)

 - Vgrajena mikrofon in zvočnik

 - MxActivitySensor se lahko uporablja tudi v 
popolni temi

 - PoE termalna kamera z maksimalno porabo 
energije 8W 

 
M26

 - Sistemska platforma Mx6 združljiva s H.264 
in ONVIF

 - Snemanje na notranjo kartico MicroSD 
(standardno 4 GB)

 - Vgrajena mikrofon in zvočnik

 - Veliki izbor leč z vidnim kotom pogleda od 8° 
do 180°

 - MxAnalytics Video Analysis orodja 
standardno

 - Integriran toplotni senzor

 - S steklenimi vlakni ojačano zunanje ohišje za 
zaščito pred vremenskimi vplivi (IP66, IK10)

 - Opcijsko IR iluminator (PoE+)

D26

 - Sistemska platforma Mx6 združljiva s H.264 
in ONVIF

 - Snemanje na notranjo kartico MicroSD 
(standardno 4 GB)

 - Na voljo v dnevni ali nočni različici (6MP 
barvni ali ČB senzor)

 - Veliki izbor leč z vidnim kotom pogleda od 15° 
do 103°

 - Standardno opremljen z detektorjem šoka in 
MxAnalytics

 - Ohišje odporno proti vremenskim vplivom in 
udarcem (IP66, IK10)

 - Dodatki za stropno namestitev in 
preprečevanje vandalizma

 
S16
 

 - Sistemska platforma Mx6 združljiva s H.264 
in ONVIF

 - Snemanje na notranjo kartico MicroSD 
(standardno 4 GB)

 - Različne možnosti namestitve in dodatki za 
pritrditev senzorskih modulov

 - Maks. dolžina kabla modula senzorja: 3 m

 - V senzorskem modulu se lahko uporablja 
mikrofon

 - Dodatne povezave za mikrofon in zvočnik

 - Integriran detektor šoka

 - Vremensko odporno in robustno ohišje (IP66, 
IK06)

Q26
 

 - Sistemska platforma Mx6 združljiva s H.264 
in ONVIF

 - Snemanje na notranjo kartico MicroSD 
(standardno 4 GB)

 - Na voljo v dnevni ali nočni različici (6MP 
barvni ali ČB senzor)

 - Standardno opremljen z detektorjem šoka in 
MxAnalytics

 - Ohišje odporno proti vremenskim vplivom in 
udarcem (IP66, IK10, -40° do 50° C)

 - Primeren za vgradnjo na strop, stene ali 
drogove

 - Opcijsko zaščita pred vandalizmom iz 
nerjavečega jekla

 
V16

 

 - Sistemska platforma Mx6 združljiva s H.264 
in ONVIF

 - Snemanje na notranjo kartico MicroSD 
(standardno 4 GB)

 - Vgrajena mikrofon in zvočnik

 - Uporabi se lahko vse priključke modula 
kamere S16

 - Z enim ali dvema 6MP senzorskima 
moduloma (dan/noč)

 - Integriran detektor šoka

 - Vremensko odporno in robustno ohišje (IP66, 
IK10+)

ZUNANJA UPORABA



C26 
 
 
 
 
 
 
 - Sistemska platforma Mx6 združljiva s H.264 

in ONVIF

 - Snemanje na notranjo kartico MicroSD 
(standardno 4 GB)

 - Za vgradnjo na strop ali v kot, opcijsko 
oprema za stensko vgradnjo

 - MxAnalytics Video Analysis orodja 
standardno

 - Variante z avdio paketom (mikrofon in 
zvočnik)

 - Vgrajen senzor vibracij in temperature

 - Enostavna namestitev

 

 

I26

 
 

 - mx_img_i26_180_WallMount_PersRE 
Sistemska platforma Mx6 združljiva s 
H.264 in ONVIF

 - Snemanje na notranjo kartico MicroSD 
(standardno 4 GB)

 - Optimizirano za stensko vgradnjo

 - MxAnalytics Video Analysis orodja 
standardno

 - Na voljo tudi variante z avdio paketom 
(mikrofon in zvočnik)

 - Vgrajen senzor vibracij in temperature

V26 
 
 
 
 
 
 
 - Sistemska platforma Mx6 združljiva s H.264 

in ONVIF

 - Snemanje na notranjo kartico MicroSD 
(standardno 4 GB)

 - Enostavna namestitev na strop, opcijsko na 
voljo stenska namestitev z zvokom

 - Opcijsko set za preprečevanje vandalizma

 - Ročno nastavljiv kot nagiba od 0° do 90°

 - MxAnalytics Video Analysis orodja 
standardno

 - Vgrajen senzor vibracij in temperature 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVE SERIJA  
 
 
 
 
 
 

Konica Minolta poleg programa IoT kamer 
ponuja tudi klasično serijo MOVE kamer. Ta 
vključuje tri različne vrste kamer v več različicah: 
PTZ speedDome kamere, BULLET kamere in 
DOME kamere. Visokokakovostne IP kamere, 
odporne proti vremenskim vplivom, so 
opremljene z najnovejšimi standardnimi 
funkcijami centraliziranih video sistemov, kot so 
integrirana infrardeča osvetlitev, samodejno 
preklapljanje dan/noč z mehanskim IR blokirnim 
filtrom, širokim dinamičnim dometom in visoko 
hitrostjo PTZ.

KAMERE ZA VHOD
Hemispheric Video Technology tvori jedro IP 
visoko ločljivostnih kamer za vhode, ki lahko 
zahvaljujoč se 360° objektivu brezhibno 
posnamjo celotno vhodno območje. Ko 
zazvoni na vratih, se aktivira video povezava z 
oddaljeno postajo kjerkoli na svetu in se 
vzpostavi dvosmerna komunikacija za 
odpiranje vrat. Modularni sistem omogoča 
varno odpiranje vrat brez ključa prek dostopne 
kode, odzivnika RFID in pametnega telefona.

Zahvaljujoč inteligentni video analizi Door 
Station, ta registrira sumljiva gibanja in zvoke, 
ter začne samodejno snemati - zbira dokaze in 
dokumentira incident, hkrati pa pošlje 
sporočilo prebivalcem/stanovalcem ali 
varnostnemu podjetju, ki izvaja nadzor vhoda. 
Posamezne dostopne rešitve vseh velikosti je 
mogoče s standardom IP uporabiti preprosto 
in cenovno ugodno z združitvijo več vhodnih 
kamer in dodatnih naprav. 
 
 

NOTRANJA UPORABA

VAS ZANIMA VEČ

Če želite izvedeti, kako lahko 
Mobotix inteligentne video 
rešitve ščitijo in optimizirajo 
vaše podjetje in poslovanje 
danes in v prihodnosti, nam 
pišite:  
rok.zobavnik@micopy.si.
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