
Přehled produktů 
zabezpečení
Interoperabilní systémy snadno a rychle.

Answers for infrastructure.



Chtěl bych vám poděkovat za váš zájem o produkty zabez-
pečení značky Siemens. Tato stručná příručka poskytuje 
rychlý přehled našeho sortimentu produktů z oblasti 
základních technologií pro kontrolu vstupu, EZS a CCTV. 
Najdete zde i možnosti různého použití těchto produktů a 
příklady, jak vytvořit propojenou síť z našich systémů.

Mým cílem je nabídnout vám výběr vynikajících produktů 
zabezpečení s profesionální podporou a za atraktivní 
ceny. Vynikající kvalita hraje klíčovou roli v našem 
myšlení.

V obchodním úseku Security Products jsme vynaložili 
značné prostředky na investice do systémů podpory 
našich zákazníků. Chci, aby naše produkty byly dostupné 
a dosažitelné. Měla by za nimi stát co nejlepší podpora, 
ať už v podobě skutečných odborníků na druhé straně 
telefonu anebo v podobě kvalitních on-line informací. 
Mám zájem na úspěchu našich zákazníků. 

Spokojenost zákazníků pramení z dobrých produktů, které 
jsou správně instalovány patřičně vyškolenými odborníky. 
Chtěl bych vyzvat každého instalačního technika, aby se 
zúčastnil našich programů školení a osobního rozvoje, 
jejichž cílem je pomáhat našim zákazníkům stavět na 
jejich stávajících zkušenostech a pravidelně je informovat 
o technologickém vývoji a trendech ve světě zabezpečení.

Security Products má síť partnerů a plánuje ji dále rozví-
jet. Nabídka našeho partnerství je určena těm, kteří mají 
zájem o dlouhodobý obchodní vztah a jsou připraveni 
investovat do školení a komerčního partnerství.

Věřím, že obsah této brožury pro vás bude přínosný. V 
případě zájmu o další informace Vám je rádi poskytneme.

S pozdravem
Peter Hawksworth

Peter Hawksworth,  
Ředitel úseku  

Security Products

Poselství ředitele  
Security Products

Produkty zabezpečení od Siemens –  
S námi jste v bezpečí!

O nás

Obchodní úsek Security Products je součástí společnosti 
Siemens, divize Building Technologies a má centrálu ve 
městě Solna ve Švédsku. Nepředimenzovaná struktura 
a procesy rychlého rozhodování nám umožňují rychle 
vyvíjet a dodávat inovativní produkty a systémy, které naši 
zákazníci potřebují.  

Hlavním zaměřením úseku Security Products je vývoj a 
dodávky nejmodernějších produktů a systémů pro kont-
rolu vstupu a detekci narušení. Nabízíme také doplňkové 
portfolio produktů pro video dohled a řadu rozhraní 
k zařízením jiných výrobců. Naše produkty a systémy 
prodáváme prostřednictvím zavedené a vysoce proškolené 
sítě partnerů na celém světě.  

Náš sortiment prvotřídních produktů, systémů a rozhraní 
usnadňuje našim partnerům navrhovat a instalovat 
komplexní systémy zabezpečení, které splňují všechny 
požadavky koncových zákazníků – malých i velkých, 
v soukromém i veřejném sektoru – na celém světě. 

Úsek Security Products má prodejní kanceláře v Rakousku, 
České Republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, 
Itálii, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rusku, Španělsku, Švéd-
sku, Švýcarsku a Spojeném království. Zákazníky z jiných 
než těchto zemí obsluhuje náš mezinárodní prodejní tým.



ŘÍDICÍ JEDNOTKY, ŘÍDICÍ JEDNOTKY DVEŘÍ A VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ MODULY

SiPass Integrated

Technologie čtecích zařízení Siemens zahrnuje:
čipové karty 13,56 MHz, čtečky Cotag, bezdotykové systémy 125 kHz 
a magnetické proužky.

Rozhraní dvou 
čteček
ADD 5100

Rozhraní osmi 
čteček
ADE 5300

Modul vstupního 
bodu
AFI 5100

Modul výstupního
bodu
AFO 5200

 Rovnocenná komunikace 
(Peer-to-Peer) a správa událostí

 500 000 držitelů karet na jednotku 
ACC

 ACC má několik portů s až 96 
dveřmi v sítích 6 provozních úrovní 

 Integrace se systémy EZS Siemens

Pokročilá centrální řídicí jednotka  
(ACC a ACC-Lite) Hlavní vlastnosti

 Podpora prakticky neomezeného  
počtu dveří a držitelů karet

 Dostupnost v několika jazycích

 Velké možnosti rozšíření

 Vestavěná integrace se systémy EZS a 
CCTV Siemens

 Automatická funkce podmínkových 
příkazů

 Intuitivní grafické uživatelské 
rozhraní

 Komplexní správa alarmů

 Vestavěný generátor zpráv

 Podpora personálních a podnikových procesů

 Integrovaná funkce Foto ID

 Podpora vlastního formátu karet Wiegand

 Šifrování karet Mifare

 Konfigurace a stahování firmwaru on-line

 Integrace systému Salto

Přehled produktů pro kontrolu přístupu

Provozní úroveň Kontrolní úroveň Úroveň správy Integrace 

 Vylepšená provozní efektivita s 
centrálně řízenými systémy zabezpečení 
a správy budov

 Zdokonalené zabezpečení a shromažďo-
vání důkazů mimo pracovní dobu  
pomocí video záznamů spouštěných 
aktivací alarmu

INTEGRACE S PRODUKTY  
PRO DETEKCI NARUŠENÍ (EZS)

INTEGRACE S PRODUKTY  
PRO VIDEO DOHLED (CCTV)

ČTEČKY, KARTY A PŘÍVĚSKY POKROČILÁ KONTROLA VSTUPU

Codoor

Bewacom

Codelocks

DC800

Kompaktní čtečka 
karet

PRODUKTY PRO JEDNY DVEŘE

ŘÍDICÍ JEDNOTKY, ŘÍDICÍ JEDNOTKY DVEŘÍ A VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ MODULY

SiPass Entro

InfoPoint IP812
Slouží pro rezer-
vaci

 Až 16 řídicích jednotek v jednom 
systému

 Rovnocenná komunikace 
(Peer-to-Peer)

 Uchovává celou databázi 
a pracuje nezávisle na počítači 
nebo serveru

 Integrace s digitálními 
záznamovými systémy SISTORE™ 
od Siemens

 Vyrovnávací paměť pro 10 000 
událostí

Segmentová řídicí jednotka

Hlavní vlastnosti

 Software s podporou až 512 dveří  
a 40 000 držitelů karet

 Standardně 12 jazyků

 480 přístupových skupin a 240 časových 
harmonogramů

 240 zón s pěti funkcemi: 
řízení alarmů, zamezení opětovnému vstupu, zjišťování 
prezence, omezení vstupu a vzájemné blokování

 64 vyhrazených objektů

 192 podlaží s řízením výtahů

 Inteligentní a snadná integrace s až 16 digitálními 
videorekordéry SISTORE a 128 kamerami

Řídicí 
jednotka 
zabezpečení

Systém – 
správa

Návštěvník – 
správa

STANDARDNÍ KONTROLA VSTUPU

Tyto produkty jsou k dispozici 
jako čtečky i jako snímací hlavy 
Granta.

ŘÍDICÍ JEDNOTKY, SNÍMACÍ MODULY A VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ MODULY

Granta
Snímací modul 
Dual Cotag
4322 

Modul dvou 
čteček 4422

Vstupní/výstupní 
modul 4253

 Až osm dveří na jednu modulární 
řídicí jednotku

 Technologie snímací hlavy 
integrovaná do samotné řídicí 
jednotky

 Integrovaná handsfree technologie 
Cotag

 Inteligentní monitorování a řízení 
systémů jiných výrobců 
prostřednictvím systému CLIC

 Až 100 000 držitelů karet na jednu 
řídicí jednotku

Modulární řídicí jednotka

Hlavní vlastnosti

 Modulární kontrola přístupu až pro 4 096 dveří  
a 100 000 držitelů karet

 Podporuje handsfree technologii Cotag a širokou 
řadu dalších snímacích technologií 

 Díky použití snímacích hlav je systém cenově 
dostupný 

 Dostupnost ve čtyřech hlavních jazycích 

 Přeložitelné do požadovaného jazyka 

 Možnost správy více systémů 

 Snadná integrace se systémy CCTV,  EZS 

 a dalšími

POKROČILÁ KONTROLA VSTUPU

Řídicí 
jednotka 
zabezpečení

Systém – 
správa

Návštěvník – 
správa

Řídicí 
jednotka 
zabezpečení

Systém – 
správa

Návštěvník – 
správa

Některé produkty nemusejí být ve vaší zemi dostupné. Bližší informace vám sdělí obchodní manažer.

Řídicí jednotka  
dveří
DC12

Řídicí jednotka  
dveří
DC22

Vstupní/výstupní  
modul IOR6



Přehled produktů pro detekci narušení

Detekce a
monitorování

Přenos a 
ověřování 
poplachů

Kontrolní úroveň Vzdálené služby

 IP a GSM (GPRS) 
– SMS upozornění 
– Přenos událostí 
– Vzdálená údržba přes IP  

(záložní GPRS)

 PSTN (analogové telefonní sítě) 
– Přenos alarmů, CMS a hlas
– Ověřování zvukových alarmů
– Konfigurace a údržba

 ISDN 
– Přenos alarmů, CMS a hlas
– Ověřování zvukových alarmů
– Konfigurace a údržba

 IP
– Primární zdroj komunikace
– Přenos alarmů
– Konfigurace a údržba
– Hlasové/video ověřování

 GSM/GPRS
– Primární zdroj komunikace nebo
– Záloha pro komunikaci PSTN
– GPRS záloha pro komunikaci IP
– Přenos alarmů
– Konfigurace a údržba
– SMS upozornění a řízení

 PSTN (analogové telefonní sítě) 
– Primární zdroj komunikace
– Záloha pro komunikaci GSM
– Přenos alarmů
– Konfigurace a údržba

Portfolio produktů pro kontrolu vstupu – 
Bezpečnost a přístupnost v perfektní 
harmonii

Naše portfolio produktů a systémů 
pro kontrolu vstupu zajišťuje, aby 
správní lidé měli snadný přístup 
na správná místa ve správný čas, 
zatímco nesprávní lidé nikoliv. Naše 
systémy pro kontrolu vstupu lze 
rovněž snadno integrovat s našimi 
systémy EZS a CCTV a vytvářet tak 
skutečně interoperabilní zabezpečo-
vací systémy.

Přestože bezpečnost je na prvním 
místě , jsou naše produkty a systémy 
kontroly vstupu navrženy také s ohle-
dem na vysoký uživatelský komfort. 
Díky tomu jsou naše produkty nejen 
robustní a spolehlivé, ale také se 
velmi snadno instalují, používají a 
udržují. Všechny naše systémy jsou 
flexibilní a rozšiřitelné, a vyhovují tak 
měnícím se potřebám.

Ať už jsou potřeby zákazníka jakéko-
liv – od řízení vstupu u jediných dveří 
až po systémy zabezpečení velkých 
podniků s tisícovkami dveří a karet – 
jsme přesvědčeni, že naše portfolio 
produktů a systémů pro kontrolu 
vstupu nabízí ideální řešení.

HLÍDÁNÍ PLÁŠTĚ A OKOLÍ OBJEKTU

HLÍDÁNÍ MÍSTNOSTÍ A PŘEDMĚTŮ

POPLAŠNÁ A SIGNÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Integrace 

 Vylepšená provozní efektivita s centrál-
ně řízenými systémy zabezpečení 
a správy budov

 Zdokonalené zabezpečení a shromažďování 
důkazů mimo pracovní dobu pomocí video 
záznamů spouštěných aktivací alarmu

INTEGRACE S PRODUKTY  
PRO KONTROLU VSTUPU

INTEGRACE S PRODUKTY  
PRO VIDEO DOHLED (CCTV)

IGBW6-10
Detektor rozbití
skla

ADM-I12W1
Detektor pohybu 
(fresnelova čočka)

IR65W6-10
Detektor pohybu
(360°)

IOPW6-11
Detektor kouře

ISxxx
Externí
detektory PIR

Detektory  
s fresnelovou 
čočkou
Detektory E-Line
Stupně 2/3

Ultrazvukové  
detektory
UP3xx
Stupně 2/3

IMKW6-10
Dveřní/okenní
kontakt

IR160W6-10
Detektor pohybu
(černé zrcadlo) 

IWFW6-10
Detektor zaplavení

GM7xx
Seismické 
detektory

Si2 Way
Venkovní siréna 

IS43x
Aktivní infrač. 
paprsky 

Detektory s černým  
zrcadlem
IR1xx/IR2xx
Stupně 2/3

OP412
Optický detektor 
kouře

Tiché alarmy 

 Místní programování 
pomocí tlačítkového 
ovladače 

 Místní nebo vzdálené 
programování pomocí 
PC (software SPC Pro) 

 Přenos/záloha 
konfigurace pomocí 
jednotky Fast 
Programmer 

 Místní nebo vzdálené 
programování pomocí 
integrovaného 
webového serveru 

Řídicí jednotky SPC4XXX/ 
SPC5XXX/SPC6XXX 

 8 až 512 vstupů
 Až 120 bezdrátových vstupů
 6 až 512 výstupů
 4 až 60 oddílů s nezávislým 
nastavením

 Až 32 klávesnic
 Až 64 dvouročních kalendářů
 Až 512 definovatelných 
uživatelů

SPCK42x
LCD klávesnice s/bez 
integrované čtečky 
karet nebo bezdrátové-
ho přijímače 

SPCK62x
LCD komfortní  
klávesnice s/bez 
zvuku/čtečky karet

IRCW6-11
Vzdálené řízení

SPCExxx/SPCPxxx
Systémové expandé-
ry a napájecí zdroje

SPCW130
Expandér SiWay 
X-BUS 

Bezdrátová sada 
SPCW110 
SiWay

SPCN110
Modul PSTN

SPCN310
Modul GSM 

ŘADA SPC

Systémové jednotky

Programování/údržba

 Místní programování 
pomocí tlačítkového 
ovladače

 Místní nebo vzdálené 
programování pomocí 
PC (software Sylcom)

 Makro nástroj pro 
přizpůsobení 
funkčnosti 

Řídicí jednotky SI1xx/SI2xx/
SI3xx/SI4xx 

 6 až 464 vstupů
 5 až 154 výstupů
 3 až 16 oddílů s nezávislým 
nastavením 

 Až 32 ověřovacích zón
 Až 32 klávesnic
 Až 20 dvouročních kalendářů
 Až 497 definovatelných 

 uživatelů 

SAK84/SAK94
LCD klávesnice. 
Přidány tlačítkové/
oznamovací 
moduly

SAK51/52/53
LCD klávesnice s  
dvouřádkovým disple-
jem. S/bez zvuku.

IRCW6-11
Dálkový ovladač

SAT12
Adresovatelný 
expandér

IEGW6-12
SiWay/Si2Way
bezdrátová brána 
E-Bus 
 

SMN42/SMN43
IP a IP/GSM 
moduly

SML51
Modul PSTN

ŘADA SI

HLASOVÉ  
OVĚŘOVÁNÍ

HLASOVÉ/VIDEO  
OVĚŘOVÁNÍ

KOMUNIKAČNÍ  
METODY

KOMUNIKAČNÍ  
METODY

Systémové jednotky Ovládání dveří

Ovládání dveří

Programování/údržba

Čtečka karet
SiPass 
(aktivní/neaktivní)

SMG71
Adresovatelná 

brána
čtečky karet
(panely SI4xx) 

WAC12
Adresovatelné dvoucestné zařízení  
s reproduktorem/mikrofonem.
Hlasové ověřování přes  
PSTN/ISDN.

SPCV32x
Adresovatelné dvoucestné 
zařízení s reproduktorem/mik-
rofonem. Hlasové ověřování 
přes IP.

IP kamera adresovaná k ovláda-
címu panelu SPC.

SPRÁVA POPLACHOVÝCH  
HLÁŠENÍ

 Připojení k centrální monitorovací 
stanici (CMS) přes IP a GSM (GPRS)

 Oznamování a ověřování alarmů 
(zvukové, video) přes IP

 Oznamování alarmů přes PSTN

 Oznamování alarmů přes zprávy SMS

VZDÁLENÉ PROGRAMOVÁNÍ 
A ÚDRŽBA

 Ukládání a načítání dat řídicí jednotky 
pomocí SPC Pro, SPC Fast Programmer 
nebo webového serveru 

 Předběžná konfigurace mimo místo 
instalace 

 Upgrady firmwaru na místě instalace/
přes vzdálenou správu 

 Plný přístup k funkcím zabezpečení a 
údržby prostřednictvím integrované-
ho webového serveru nebo počítače s 
aplikací SPC Pro 

SPRÁVA POPLACHOVÝCH  
HLÁŠENÍ

 Oznamování a ověřování alarmů 
(zvukové) přes PSTN a ISDN

 Oznamování alarmů přes zprávy 
SMS

 Hlasové oznamování určeným 
jednotlivcům (včetně hlasového 
ověřování)

 Redundantní připojení přes IP 
a GSM (GPRS) 

VZDÁLENÉ PROGRAMOVÁNÍ A 
ÚDRŽBA

 Konfigurace a správa přes PSTN, ISDN 
a IP

 Předběžná konfigurace mimo místo 
instalace

 Server parametrů a servisních událostí

 Plný přístup k funkcím zabezpečení 
a údržby přes počítač s aplikací Sylcom

SPCA210
Dvoudveřový 
expandér

Bezdrátové detektory 
a periferie

Kabelové detektory
a periferie 

Některé produkty nemusejí být ve vaší zemi dostupné. Bližší informace vám sdělí obchodní manažer.



Přehled produktů pro video dohled (CCTV)

ANALOGOVÉ KAMERY

IP KAMERY

Ovladač telemetrického  
přijímače pro otočné  
a naklápěcí hlavice

Infračervené osvětleníOtočné a naklápěcí 
hlavice

Voděodolný  
kryt

Stropní kamera

Stropní varifokální 
kamera odolná vůči 

vandalismu

Pevná  
stropní varifokální kamera

Pevná stropní kamera
s autofokusem odolná proti 

vandalismu

Denní/noční  
kamera

Kamera  
s autofokusem

Pevná stropní  
kamera s IR

Denní/noční  
kamera

Provozní úroveň Integrace 

 Vylepšená provozní efektivita s centrál-
ně řízenými systémy zabezpečení 
a správy budov

 Zdokonalené zabezpečení a shromažďování 
důkazů mimo pracovní dobu pomocí video 
záznamů spouštěných aktivací alarmu

INTEGRACE S PRODUKTY  
PRO DETEKCI NARUŠENÍ (EZS)

IP box kamera

IP PTZ stropní kamera

Pevná stropní IP kamera Kompaktní 
IP kamera

Stropní IP kamera odolná 
proti vandalismu

Softwarová úroveň správy

SYSTÉM INTERAKTIVNÍ VIDEO SPRÁVY
IVM je rozšiřitelný, otevřený, interaktivní systém pro  
kontrolu a správu zabezpečovacích aplikací:
– Řídí analogové (SIMATRIX) maticové spínače
– Zobrazuje nakonfigurované plány místa instalace 

s kamerami, monitory, seznamy alarmů, záznamový-
mi knihami atd.

– Řídí systémy DVR (SISTORE)
– Kompatibilní s kontrolou přístupu SiPass
– Komplexní ovládání PTZ 
– Přístup více klientů

Video výstup

LAN

SISTORE CX EDS
Venkovní detekce a sledování
pohybu

SISTORE CX ODR
Detekce opuštěných nebo
přesunutých objektů
Až 8 monitorovacích kanálů

Video vstup

SISTORE AX RAS
Bezlicenční software pro 
vzdálenou správu. Umí 
načítat a zobrazovat 
obrazové materiály 
z jedné nebo více 
vzdálených pracov-
ních stanic. Možnost 
vzdáleného pří-
stupu přes stan-
dardní webový 
prohlížeč.

SISTORE AX I RAS
SISTORE AX I-RAS umož-
ňuje přístup k vzdáleným 
místům a sledování živé-
ho videa prostřednictvím 
síťového připojení, a to 
kdykoli pomocí zařízení 

iPhone nebo iPod Touch.

SISTORE MX RAS
Software pro vzdálené prohlížení videozáznamů posky-
tuje přímý odkaz a umožňuje tak okamžitý přístup k 
obrazovým materiálům přes síť. Mimo to může systém 
odeslat zprávu SMS či e-mail. Software RemoteView, 
který je součástí dodávky, dokáže provést také „obhlíd-
ku“ daných míst – automaticky připojuje a odpojuje 
předdefinovaná vzdálená místa a obsluze umožňuje 
pohodlně se usadit a sledovat záběry jednotlivých míst 
na monitoru.

MOŽNOSTI VZDÁLENÉHO PROHLÍŽENÍ VIDEOZÁZNAMŮ SYSTÉMU SISTORE AX

INTEGROVANÁ ANALÝZA VIDEOZÁZNAMŮ V REÁLNÉM ČASE

SOFTWARE SISTORE MX REMOTEVIEW

SOFTWARE PRO PROHLÍŽENÍ VIDEOZÁZNAMŮ

PŘENOS ANALOGOVÉ KAMERY NAHRÁVÁNÍ ANALOGOVÉ KAMERY

KODÉR/DEKODÉR NĚKOLIKA IP KAMERKODÉR JEDNÉ IP KAMERY

HYBRIDNÍ VIDEO REKORDÉR MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ

NAHRÁVÁNÍ IP KAMERY NAHRÁVÁNÍ IP KAMERY (POUZE SOFTWARE)

Monitor TFT LCD Vzdálený klávesnicový ovladač CKA4820

SISTORE AX
 4/8/16 video vstupů 
 Až 400 ips 4CIF
 Až 4 vstupy zvukových kanálů
 Podpora H.264
 Ovládání PTZ  
 Připojení IVM
 Exportování pomocí zapisování na DVD

SIMATRIX NEO
 Rozšiřitelný až na 224 video vstupů
 32 video výstupů
 Modulární a rozšiřitelný systém
 Simultánní multiprotokolová telemetrie
 Připojení Ethernet
 Rozhraní IVM

Max. 256  
alarmových  
vstupů

RS232

SISTORE CX
 Kodek pro video v reálném čase
 4/8 analogových video vstupů
 Až 200 ips 4CIF
 1/2 vstupy IP kamery 
 2/4 výstupy monitoru
 Ovládání PTZ  
 Připojení IVM

SISTORE MX 3G 
Hybridní video rekordér 

 4–32 analogových video vstupů 
 Až 400 ips 4CIF pro analog
 Až 32 vstupů IP kamery
 Až 100 ips 4CIF pro IP
 Přímé streamování IP kamer
 Až 4 video výstupy monitoru
 16 vstupů zvukových kanálů
 Až 4 výstupy zvukových kanálů 
 Ovládání PTZ, připojení IVM
 Exportování pomocí zapisování na DVD

Video vstup

Video vstup
Video vstup

Video vstup

IP vstup

IP vstup

SISTORE MX IPVR 
IP hybridní video rekordér

 Až 32 vstupů IP kamery
 Až 400 ips 4CIF pro IP
 Přímé streamování IP kamer  

 pro klienta MX
 Až 4 video výstupy monitoru
 16 vstupů zvukových kanálů
 Až 4 výstupy zvukových kanálů 
 Ovládání PTZ  
 Připojení IVM

IP vstup

Kodér CNE1000 IP
 1 kanál 4CIF, 25 ips
 MJPEG, MPEG4, H.264

Video vstup

SISTORE MX NVS
Software pro nahrávání video-
záznamů z IP kamer

 4/9/16/32/64 vstupů IP kamery
 Megapixelové nahrávání              
 Přímé streamování IP kamer  

 pro klienta MX
 Ovládání PTZ
 Připojení IVMIP vstup

Kontrolní úroveň
Portfolio produktů pro detekci narušení 
(EZS) – Pro vynikající detekci a vysokou  
odolnost vůči planým poplachům 

Naše portfolio produktů pro detek-
ci narušení se skládá ze systémů a 
zařízení pro detekci a monitorování, 
ovládání a provoz, přenos alarmů, 
ověřování alarmů a dálkové správy. 

Obě naše řídící jednotky Sintony i 
SPC a jejich široká škála systémo-
vých komponent, jako jsou například 
klávesnice a expandéry, poskytují 
instalačním firmám a koncovým 
uživatelům širokou flexibilitu, a 
rozšiřitelnost. Nabízejí rovněž cenově 
dostupné provedení a instalační kon-
cepci. Inovativní technologie, která 
stojí za našimi kabelovými a bezdrá-
tovými detektory a magnetickými a 

mechanickými kontakty pro dohled 
nad místnostmi a předměty, stejně 
jako naše poplachová a signalizační 
zařízení, poskytují vynikající imuni-
tu a vysokou spolehlivost detekce. 
Navíc SPC nabízí plný dálkový přístup 
k funkcím zabezpečení a údržby pro-
střednictvím integrovaného webové-
ho serveru nebo počítače s aplikací 
SPC Pro přes internet.

Produkty a systémy pro detekci naru-
šení značky Siemens jsou navrženy 
tak, aby respektovaly požadavky 
instalačních firem i koncových uži-
vatelů. Snadná integrace s našimi 
systémy pro kontrolu přístupu SiPass 
zajišťuje plnou interoperabilitu jako 
standard. 

Některé produkty nemusejí být ve vaší zemi dostupné. Bližší informace vám sdělí obchodní manažer.

INTEGRACE S PRODUKTY  
PRO KONTROLU VSTUPU



Interoperabilní zabezpečovací systémy

Great Ormond Street 

Nemocnice Great Ormond Street každoročně ošetří více než 90 000 
pacientů s běžnými i těmi nejsložitějšími zdravotními potížemi. Panu-
je zde prostředí s vysokým napětím a s nepřetržitým tokem zaměst-
nanců, pacientů a návštěvníků. Z toho důvodu nemocnice požado-
vala systém, který si poradí s širokou řadou různých uživatelů, včetně 
vysokého počtu návštěvníků, a přitom bude snadno použitelný a ne-
bude narušovat každodenní chod tohoto jedinečného zdravotnického 
zařízení. Při výběru systému pro kontrolu vstupu nemocnice myslela i 
na budoucnost. S ohledem na budoucí úpravy stávajících IT systémů 
nemocnice byly vyžadovány identifikační karty, které by bylo možno 
použít i na bezhotovostní platby v budově, aby pacienti a návštěvníci 
mohli své identifikační karty používat k nákupu např. telefonních 
hovorů a občerstvení. 

Electronic Security  
 

Siemens protects classic car 
specialist in Austria 

 

The new corporate headquarters of a classic car specialist is being protected from 
fire and potential security breaches by a fully interoperable system from Siemens 
Building Technologies. 
  

Georg Pappas Automobil Ag in Salzburg, 
Austria, a family run business for more 
than half a century, established its new 
HQ to accommodate a remarkable display 
of famous classic cars and to provide a 
wide range of automotive services to its 
customers. Given the value of the HQ’s 
contents and the architectural splendour 
of the building itself, an optimum fire and 
security system, with the flexibility to 
monitor from a single control point, was 
required. 
 
The solution from Siemens was a system 
comprising access control, intrusion 
detection, video surveillance, fire 
detection, fire protection and 
extinguishing, and audio evacuation, all 
controlled from the building’s security  

 
control centre.  The data interface 
between the centre and the system 
ensures that in the event of an incident, 
be it security or fire based, speed of 
response is ensured, thereby minimising 
the potential threat. 
 
The SiPass access control element of the 
project, which includes full control of the 
HQ’s elevators, features some 57 
proximity readers with PIN and 17 escape 
route terminals.  The intrusion detection 
system consists of two Intrunet SI420 sub-
systems, some 30 alarm sensors and a 
number of infra-red barriers and magnetic 
door contacts.  Turning to the IP-based 
video surveillance system, this 
incorporates 15 analogue cameras, 54 IP 
cameras and two central video servers, all 

 

Answers for infrastructure. 

Georg Pappas Automobil 

Společnost Georg Pappas Automobil AG se sídlem v rakouském 
Salzburgu vybudovala nové ústředí, aby zde vystavila pozoruhod-
nou kolekci slavných klasických automobilů a poskytovala širokou 
řadu automobilových služeb svým zákazníkům. Pro zdejší komplex 
byl vyžadován optimální protipožární a zabezpečovací systém 
s možností monitorování z jednoho řídicího místa. Společnost 
Siemens dodala řešení složené ze systémů pro kontrolu vstupu, 
EZS, video dohled, detekci požárů, protipožární ochranu a hašení 
požárů a audiosystém pro evakuaci osob. Všechny tyto systémy 
jsou řízeny z řídicího centra zabezpečení budovy. 

East Midlands Ambulance Service, UK 

Společnost East Midlands Ambulance Service patří mezi největší 
komplexy ve Spojeném království, kde byl instalován systém Sie-
mens SiPass Entro obsluhující více než 5 000 karet a 210 dveří. Díky 
integrované možnosti migrace systémů byl komplex EMAS moder-
nizován na integrovanou platformu pro kontrolu vstupu Siemens 
SiPass s využitím stávajícího hardwaru. Velká ambulanční společ-
nost, rozdělená na 41 samostatných oddělení, se může pochlubit 
impozantním systémem SiPass Integrated, který zabezpečuje tři 
samostatná hrabství prostřednictvím síťového systému. Systém 
SiPass Entro, který byl původně vybrán pro svou rozšiřitelnost, se 
osvědčil jako velmi efektivní řešení pro kontrolu vstupu v Ambulance 
Trust, avšak s připojováním dalších míst bylo rozhodnuto o přechodu 
na systém SiPass Integrated, aby byla umožněna další rozšíření.

Answers for infrastructure. 

Electronic Security 

  

Siemens protects innovative 
wind turbine manufacturing 

 
The wind turbine manufacturing company 
was established in the south of Spain to 
focus on environmental and technological 
advancements in wind power. With more 
than 20,000 square metres of installa-
tions, it is one of the most prestigious sites 
for technological innovation in the wind 
energy sector. The company is the fore-
most developer and manufacturer of wind 
turbines and blades in what is one of the 
least industrialised areas in Spain. The 
company uses cutting edge technology to 
manufacture wind turbines that are 
characterised by their simple system 
concept and high reliability, in order to 
achieve sustainable development whilst 
creating employment and wealth in an 
area lacking in industrial investment. 
 
The security system supplied by Siemens 
was effectively a turnkey solution that 
manages security in the wind turbine  

 
plant from a single control room 
(supported by a back-up secondary control 
room).  Future proofing of the system was 
an important consideration as plans are 
already in place to develop the existing 
plant which will involve extending the 
security system, integrating with the 
current set-up and following the same 
security criteria. The comprehensive 
security system sits on its own dedicated 
network, and is fully interoperable with 
Sipass access control, Intrunet intruder 
alarm and Sistore video surveillance 
systems working together to provide a 
centralised management of complete 
sequences of events. This is further 
supported through the integration into a 
MM8000 Danger Management System 
(DMS) from Siemens, which provides 
multi-discipline alarm management and 
emergency response process on one 
platform. 

Siemens has recently completed a comprehensive and fully interoperable 
security solution for a wind turbine and blades manufacturer in the south of 
Spain, whose primary objective is to generate a type of sustainable energy that 
benefits both society and its stakeholders. 

Výroba větrných turbín 

Společnost Siemens nainstalovala komplexní a plně interoperabil-
ní systém zabezpečení pro výrobce větrných turbín a lopatek na 
jihu Španělska, jehož hlavním cílem je vyrábět trvale udržitelnou 
energii, ze které má prospěch společnost i zúčastněné subjekty. 
Systém zabezpečení dodaný společností Siemens představo-
val efektivní řešení na klíč pro řízení zabezpečení ve výrobním 
závodě na větrné turbíny z jedné řídicí místnosti (s podporou 
záložní druhé řídicí místnosti). Komplexní systém zabezpečení 
je postaven na vlastní vyhrazené síti a je plně interoperabilní se 
systémem kontroly vstupu SiPass, poplachovým systémem EZS 
Intrunet a systémem video dohledu SISTORE a umožňuje centrali-
zovanou správu kompletních sekvencí událostí. 

Digitální videorekordér

Detektor duální

Barevná kamera

Stropní kamera Ultrazvukový detektorMegapixelová kameraDetektor rozbití skla Kontrola vstupu

Klávesnice

Kontrola vstupu

CCTV

EZS

Přehled produktů pro video dohled (CCTV)
Sledovatelnost 24 hodin denně

Elektronické systémy zabezpečení od společnosti Siemens se vyznačují 
přirozenou možností interoperability, díky čemuž mohou bez ohledu 
na velikost systému jednotlivé součásti vždy spolupracovat a být řízeny 
z jednoho centrálního místa. Proto lze u různých podnikových aplikací 
využívat centralizovanou správu zabezpečení se zaměřením na konkrétní 
rizika a priority koncových uživatelů.

Österreichische Post AG 

Důležitost interoperability pro organizace s velkým počtem 
přidružených provozů demonstruje projekt, v rámci kterého 
společnost Siemens Building Technologies dodala řízený systém 
zabezpečení pro 1 310 pošt po celém Rakousku. Na základě po-
žadavků společnosti Österreichische Post AG bylo dodáno řešení 
pro robustní, spolehlivý a snadno sledovatelný systém zabezpe-
čení. S využitím stávající sítě LAN dokázala společnost Siemens 
dodat řešení, které kombinovalo systém EZS a video dohledu 
pro každou poštu se systémem ohlašování do řídicího střediska 
Siemens umístěného v německém Norimberku.

Electronic Security 
  

Post Office receives ‘First 
Class’ System from Siemens 

 
The system was supplied to 
Österreichische Post AG to protect their 
network of Post Offices which provide a 
wide range of services to the people of 
Austria on a daily basis. With banking 
services in the guise of the PSC Bank being 
an integral part of every Post Office, along 
with an operation which sees some 40 
million parcels delivered to more than 3 
million households every year, the 
importance of a robust, reliable and easily 
monitored security system was identified 
as critical. 
 
By using the existing LAN network, 
Siemens were able to provide a solution 
which combined intrusion detection and 
video surveillance for each Post Office, 
with the system reporting back to the 
Siemens control centre located in 
Nuremberg, Germany. 

The system 
 
The system was rolled out throughout the 
country and the scale of the project is 
demonstrated by the equipment that has 
been supplied: the video surveillance 
element features 6,000 Siemens video 
surveillance cameras - installed in 
sensitive areas within each post office 
building, such as entrances, safes areas 
and parcel delivery & collection areas - and 
1,650 Digital Video Recorders from the 
Siemens SISTORE AX range.  The intrusion 
detection system includes 2,500 Intrunet 
IR200ME motion detectors, 1,400 seismic 
detectors and magnetic contacts, 3500 
alarm push buttons and 1310 Intrunet 
SI120 intruder alarm systems and 
operating keypads. The intruder alarm 
system is pre-programmed to activate/de-
activate at specific times, based on 

The importance of interoperability for organisations with a large number of 
satellite operations has been demonstrated by a project in which Siemens 
Building Technologies has supplied a managed security system for some 1310 
post offices throughout Austria. 

Answers for infrastructure. 

Bezdotyková čtečka

Rezervační terminál

Řídicí software

Handsfree čtečka

Naše portfolio produktů pro video 
dohled je navrženo takovým způso-
bem, aby doplňovalo naše portfolia 
systémů kontroly vstupu a EZS. 
Skládá se ze stropních kamer a bo-
xových kamer (obě s IP variantami), 
objektivů, systémů řízení videozá-
znamu, maticových systémů, otoč-
ných a naklápěcích držáků, krytů a 
příslušenství. Jako u všech produktů 
společnosti Siemens jsou při výrobě 
zařízení pro video dohled špičkové 
kvality používány nejmodernější 
výrobní technologie. 

Produkty a systémy pro video dohled 
od společnosti Siemens jsou navr-
ženy tak, aby respektovaly požadav-
ky instalačních firem i koncových 
uživatelů. Snadné propojení s našimi 
systémy Sipass Integrated a se systé-
my pro kontrolu vstupu SiPass Entro 

zajišťuje plnou interoperabilitu jako 
standard. Kromě toho je snadno 
dosažitelný vzdálený přístup přes 
internet nebo chytré telefony, který 
zajišťuje snadné ovládání, i když jste 
na cestách.



Informace v tomto dokumentu představují obecný popis dostupných technických možností,
které nemusí být v jednotlivých případech vždy k dispozici. Požadované prvky by proto měly být
specifikovány v každém konkrétním případě v době uzavření smlouvy.
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Answers for infrastructure.
Náš svět prochází změnami, které nás nutí uvažovat v  
nových souvislostech: demografické změny, urbanizace,  
globální oteplování a nedostatek přírodních zdrojů.  
Maximální efektivita je proto nejvyšší prioritou - a to nejen 
v oblasti využívání energie. Současně s tím se zvyšují  
nároky na pohodlí a bezpečnost. Schopnost čelit těmto 

výzvám zásadně ovlivňuje úspěšnost našich zákazníků. 
Siemens nabízí odpovědi. 
 
„Jsme preferovaným partnerem pro energeticky  
efektivní a bezpečné budovy a infrastrukturu.“ 


