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Úvodem
Kamerové systémy mají v sortimentu Alarm Absolon již tradiční místo. První jednotlivé kamery, dnes se jim říká  „box“ kamery,  neboli tělo kamery 
bez objektivu, jsme dovezli již v roce 1993. Byly to v té době výhradně černobílé výrobky Taiwanské společnosti J&S. V roce 1994 jsme se stali 
autorizovaným partnerem společnosti Panasonic, jejíž výrobky skvěle doplnily produkty J&S o výrobky špičkové kvality a hlavně o záznamové VHS 
rekordéry, v té době nejlepší na světě. Od té doby se v našem sortimentu vystřídalo mnoho různých značek a výrobců. Namátkou: Dynacolor,  
Seenergy, Asoni, Hunt, Grundig. V současné době jsme autorizovanými partnery Panasonic, Hikvision, IRLAB, Indigo Vision  
a Logipix. Výrobky těchto společností tvoří jádro naší aktuální, velmi dobře vyvážené, nabídky.
 
Dnešní číslo Echa je zaměřené na kamerové systémy. Proto jsme pro vás připravili, krom tradičních akcí, pár aktuálních novinek a informací  
z produktové nabídky našich kamerových partnerů a krátké nahlédnutí na jejich stánky na největším evropském veletrhu bezpečnostních technologií 
IFSEC v Londýně, který proběhl 21.–23. června tohoto roku.     
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Někdy si říkám, bohužel. Uplynulé dva roky přinesly doslova re-
voluci v tzv. analogových kamerách. Jedná se o kamery, jejichž 
výstupním signálem je kompletní (kompozitní) videosignál obsahu-
jící jasovou i barevnou složku společně. Anglickou zkratkou CVBS. 
Několik desítek let zpět jsme byli zvyklí na tyto kamery, pracující 
v normě PAL, tedy zobrazující obraz v max. rozlišení 625 řádků. 
Nikoho nenapadlo uvažovat, zda bude možné připojit jakoukoli ka-
meru k jinému zařízení pracujícímu v PAL. Prostě to bylo automa-
tické, že to jde. Pokrok to změnil. V uplynulých dvou letech došlo 
k zásadní revoluci v analogovém (kompozitním) videu. Na trhu se 
objevily tzv. HD analog formáty umožňující po koaxiálu šířit analo-
gový obraz s rozlišením až 5Mpx. Pravda nejdříve jim předcháze-
la „předehra“ v podobě digitálního HD-SDI formátu přenášeného 
koaxiálem, který přišel z profesionálních televizních studií, ale ten 
se díky ceně a technickým omezením v bezpečnostních kamero-
vých systémech neuchytil. HD analog zvítězil. Bohužel se nepoda-
řilo to, co dříve v PALu, aby se jednotliví výrobci shodli na jednot-
ném formátu. Takže v současné době najdete na trhu souběžně 
kamery s původním kompozitním videosignálem (CVBS), obecným 
analog HD formátem označovaným AHD, specifickým analog HD 
formátem HD-CVI čínského výrobce Dahua  a specifickým ana-
log HD formátem HD-TVI dalšího čínského výrobce Hikvision. Této  

CIR-BA44GBC
- Venkovní mini fix dome (turret) 
  kamera se SMART IR přísvitem
- 1080p (1920x1080px, 2Mpx) 
  rozlišení
- 3,6mm fix fokus objektiv
- OSD menu
- HD-AHD /HD-TVI/HD-CVI/ 
  CVBS formáty
- 15m dosvit IR
- 12V= / 400mA napájení

Tento model je aktuálně k dispozici i 
v černé barvě.

CIR-HSR46GBC
- Venkovní fix dome (turret) kamera    
  se SMART IR přísvitem
- 1080p (1920x1080px, 2Mpx) 
  rozlišení
- 2,8 - 12mm varifokal objektiv
- OSD menu
- HD-AHD /HD-TVI/HD-CVI/ 
  CVBS formáty
- 25 - 30m dosvit IR
- 12V= / 460mA napájení

Tento model je aktuálně k dispozici i 
v černé barvě.

CIR-BA26GBC
- Venkovní mini bullet kamera 
  se SMART IR přísvitem
- 1080p (1920x1080px, 2Mpx) 
  rozlišení
- 3,6mm fix fokus objektiv
- OSD menu
- HD-AHD /HD-TVI/HD-CVI/ 
  CVBS formáty
- 15m dosvit IR
- 12V= / 320mA napájení

CIR-HSR28GBC
- Venkovní bullet kamera se SMART  
  IR přísvitem
- 1080p (1920x1080px, 2Mpx) 
  rozlišení
- 2,8 - 12mm varifokal objektiv
- OSD menu
- HD-AHD /HD-TVI/HD-CVI/ 
  CVBS formáty
- 35 – 40m dosvit IR
- 12V= / 650mA napájení 

pestrosti kamer samozřejmě odpovídá i nabídka rekordérů a dal-
ších zařízení – převodníků, rozbočovačů apod. V současné době, 
pokud tedy chcete používat analog v megapixelovém rozlišení, 
musíte dávat opravdu dobrý pozor na to, jakou kameru máte  
a k jakému rekordéru ji chcete připojit. 
  Řešením tohoto chaosu na trhu analog HD kamer jsou multifor-
mátové, tzv. 4v1 kamery. Tyto kamery obsahují všechny v součas-
né době nejrozšířenější analogové formáty: CVBS, AHD, HD-CVI 
i HD-TVI. Při instalaci se jednoduchým způsobem zvolí příslušný 
formát. 
  Od července tohoto roku jsou kamery 4v1 také v nabídce Alarm 
Absolon. Jedná se o produkty výrobce IRLAB a zahrnují všechna 
běžně používaná mechanická provedení kamer. Základní barevným 
provedením krytu je matová bílá. Některé modely jsou k dispozici 
i v matové černé. Ke všem provedením existuje mechanické pří-
slušenství. Díky naprosto stejné mechanické konstrukci jako byly 
starší analogové kamery IRLAB (např. velmi oblíbené CIR-HSR46), 
je možné využít i stávající držáky a redukce, např. při výměně ka-
mery za vadnou. 
Zde je stručný přehled aktuálních modelů  4v1 od IRLAB v nabídce 
Alarm Absolon:

Nové multiformátové kamery (4 v 1) 
od výrobce IRLAB

Pokrok nezastavíš...
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Samozřejmě jsme nemohli chybět, abychom byli 
v „obraze“ co je v oboru nového a kam směřují aktuální trendy. 
Obecně za jednotlivé obory bylo patrné, že zabezpečovací systémy 
směřují do cloudu ruku v ruce s integrovanými kamerami a systémy 
domácí automatizace (z našeho sortimentu tento trend přesně na-
plňují ústředny výrobce RISCO). Kamerové systémy se vylepšu-
jí hlavně z hlediska komfortu a nových způsobů vyhledávání zá-
znamu, nových variant video analytických funkcí a trendem jsou 
multimegapixelové panoramatické kamery (z našeho sortimentu 
jsou to produkty Indigo Vision, Panasonic a Hikvision). Byl také 
patrný výrazný nástup dronů. A to jak z hlediska jejich využití pro 
bezpečnostní účely  (drony měly vyhrazenu celou část jedné haly 
k praktickým letovým ukázkám), tak i z hlediska obrany proti nim. 
K vidění byla ruční vystřelovací síť pro zachycení dronu až do výšky 
15m nebo sofi stikovaný elektronický „Vyhledávač dronů“ od výrob-
ce Panasonic. Z našich partnerů, jejichž produkty dodáváme na 
český trh, se účastnili Panasonic, Hikvision, Indigo Vision, Logipix, 
Comelit a Pulsar.

Panasonic představil ve výstavní premiéře hned několik za-
jímavých novinek. Již zmíněný „Vyhledávač dronů“, nejodol-
nější PTZ kameru na světovém trhu, (model WV-SUD638), 
unikátní systém automatického vymaskování pohybujících se 
osob v obraze přímo v kameře (řešení pro sledování zboží ve 
skladech a přitom neporušení zákona 101/200 Sb.) a špičko-
vý digitální systém domácích videotelefonů pro velké budovy 
a areály.

Hikvision se pochlubil řadou kamer v krytech z nerezové oceli, 
které jsou určené pro náročné, chemicky agresívní prostředí, sys-
témem domácích videotelefonů, 3. generací analogových kamer a 
rekordérů ve formátu HD-TVI (Turbo HD3.0) a řadou multimegapi-
xelových panoramatických Darkfi ghter kamer PanoVu.

  
Hlavní atrakcí stánku Indigo Vision byla nejnovější verze jejich 

špičkového videomanagement software Control Center. Pořadové 
číslo 13. Oproti předchozím verzím byla přidána automatická volba 
rekordéru při přehrávání, GUI pro správu více videostěn, možnost 
integrovat do prostředí software zprávy z webu a další zajímavé 
funkce. Tento software vám rádi předvedeme nebo poskytneme 
demo. 
Logipix  prezentoval  svá špičková multimegapixelová  řešení pro 

stadiony  a města  ve  zcela  novém stylu  a  s  novým obchodním 
týmem.

Přední italský výrobce domácích telefonů, videotelefonů a domácí 
automatizace Comelit je známý především vynikajícím designem 
svých produktů a to zcela potvrdil svou skoro „uměleckou“ expozi-
cí. Jeho nové nerezové venkovní panely z řady 316 SENSE s doty-
kovým displejem a kamerou mohou být osazeny i na ty nejluxus-
nější stavby a snesou ty nejnáročnější technické i estetické nároky.
Polský výrobce napájecích zdrojů, univerzálních skříní a dalších 

doplňků pro slaboproudé systémy se prezentoval novinkami ve 
zdrojích pro EZS, EPS ale i v  oblasti napájení IP kamer. K vidění 
byly malé PoE switche v ocelových krytech pro volnou montáž i do 
racku s kabelážními doplňky i bez. Tyto  switche už najdete i na 
našem webu.
Kromě  stánků  našich  partnerů  bylo  k vidění  mnoho  dalších 

zajímavých věcí. Některé z nich se v průběhu tohoto roku objeví 
v naší nabídce. Jedná se hlavně o produkty z oboru EPS a doplň-
ky pro kamerové systémy a EZS. 
Většinu novinek prezentovaných na stáncích našich partnerů 

můžete už vidět na našem YouTube kanálu a na našem webu:

www.absolon.cz/aktuality | 
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NOVINKY

NOVINKY

Novinky ze světa 
bezpečnostní techniky

Ve dnech 21. – 23. června proběhl v londýnském veletržním areálu Excel 
největší evropský veletrh bezpečnostní techniky IFSEC

CIR-HSM28GBC
- Venkovní bullet kamera se SMART  
  IR přísvitem
- 1080p (1920x1080px, 2Mpx) 
  rozlišení
- 6 - 50mm varifokal objektiv
- OSD menu
- HD-AHD /HD-TVI/HD-CVI/ 
  CVBS formáty
- 45 – 90m dosvit IR
- 12V= / 650mA napájení 

CIR-HSM29GBC
- Venkovní bullet kamera s dvojitým  
  SMART IR přísvitem
- 1080p (1920x1080px, 2Mpx) 
  rozlišení
- 6 - 50mm varifokal objektiv
- OSD menu
- HD-AHD /HD-TVI/HD-CVI/ 
  CVBS formáty
- 45 – 100m dosvit IR
- 12V= / 1300mA napájení   

Výstupní obrazový formát 
se jednoduše přepíná po-
mocí malého joysticku na 
přívodním kabelu kamery. 
Joystick také slouží pro po-
hyb v nastavovacím menu. 
Pro přepnutí formátu není 
třeba menu vyvolávat.

Nové multiformátové kamery (4 v 1) 
od výrobce IRLAB



EZS
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ

SYSTÉMY

CCTV
KAMEROVÉ

SYSTÉMY

ACS
SYSTÉMY KONTROLY
VSTUPŮ

EPS
ELEKTRONICKÉ PROTIPOŽÁRNÍ
SYSTÉMY

OZVUČOVACÍ
SYSTÉMY

DOMÁCÍ
TELEFONY

Praha

Lážovice

České 
Budějovice

Brno

Ostrava
Plzeň (centrální sklad)

PRAHA
Březinova 9, 186 00, Praha 8
Tel.: +420 221 778 277/274/278
GSM: +420 604 233 133
Fax: +420 224 814 028
E-mail: objednavky@absolon.cz

BRNO
Nováčkova 53, 614 00, Brno
Tel.: +420 420 533 424 481
GSM: +420 607 044 126, +420 727 959 524
E-mail: brno@absolon.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Skuherského 72, 370 01, České Budějovice
Tel.: +420 386 356 734
GSM: +420 604 259 425
E-mail: budejovice@absolon.cz

PLZEŇ
Americká 34, 301 01, Plzeň
Tel.: +420 377 226 750
GSM: +420 605 273 229
E-mail: plzen@absolon.cz

OSTRAVA
Slévárenská 9, 709 00, Ostrava
Tel.: +420 596 136 316
GSM: +420 602 786 655
Fax: +420 596 135 455
E-mail: ostrava@absolon.cz

LÁŽOVICE 52 (centrální sklad)
GSM: 725 975 196
E-mail: lazovice@absolon.cz
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