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Nieograniczona skalowalność
System sygnalizacji włamania i napadu AEOS jest najbardziej skalowalnym 
systemem na rynku. Za pomocą systemu AEOS można dodawać nieograniczoną 
liczbę nowych użytkowników, stref i lokalizacji w dowolnym miejscu na świecie. 
System jest nie tylko wysoce skalowalny, lecz także uniwersalny pod innymi 
względami. Na przykład można łatwo modyfikować uprawnienia wymagane do 
włączania i wyłączania systemu. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, można 
połączyć kody PIN z kartami, dodać wymóg dwóch par oczu lub włączyć weryfikację 
biometryczną. 

Mniej niepotrzebnych alarmów 
Kontroler bezpieczeństwa łączy wykrywanie włamań i napadów z kontrolą dostępu, 
zmniejszając w ten sposób liczbę niepotrzebnych powiadomień o alarmie. Kiedy 
strefa alarmu jest uzbrojona, drzwi pozostają zamknięte, nawet jeśli zostanie 
zbliżona ważna karta dostępu. Dostęp jest możliwy dopiero po rozbrojeniu strefy 
alarmu. Drzwi również pozostają zamknięte, kiedy alarm jest uzbrojony. Zapobiega 
to wystąpieniu niepotrzebnych alarmów wywołanych przez przypadkowe otwarcie 
drzwi.

Firmy często postrzegają systemy sygnalizacji włamania i napadu jako 
obciążenie, a nie jako narzędzie zwiększające bezpieczeństwo. Taka 
opinia często wynika z wcześniejszych doświadczeń z wieloma fałszywymi 
alarmami, częstymi błędami operacyjnymi oraz wysokimi kosztami 
związanymi z konsekwencjami wystąpienia alarmu. Dzięki systemowi AEOS 
możesz po prostu uzbroić i rozbroić system – dla jednej lokalizacji lub dla 
wszystkich lokalizacji na świecie. Unikalny kontroler bezpieczeństwa, który 
obsługuje nie tylko dane dotyczące włamań, lecz także nagrania wideo 
i dane dotyczące kontroli dostępu, gwarantuje otrzymywanie szybkich i 
kompleksowych aktualizacji z całego systemu bezpieczeństwa. System 
sygnalizacji włamania i napadu posiada certyfikat zgodności z europejską 
normą EN50131, dzięki czemu użytkownik wie, że korzysta z niezawodnych, 
certyfikowanych części.





Szybki czas reakcji 
W przypadku wystąpienia alarmu AEOS ułatwia jego 
interpretację i reagowanie na alarm. Natychmiast 
widać, gdzie uruchomił się alarm, status strefy alarmu 
oraz czy w pobliżu znajduje się upoważniony posiadacz 
karty. Widać również obraz wideo na żywo lub nagrany. 
Wyjątkowa zdolność kontrolera bezpieczeństwa do 
powiązania tych informacji z systemem wykrywania 
włamań i napadów umożliwia odpowiednie reagowanie 
na każde zdarzenie.

Łatwa interpretacja
Graficzna obsługa alarmów jeszcze bardziej ułatwia 
interpretację i przetwarzanie powiadomień o 
alarmach. Dzieje się tak, ponieważ system AEOS 
jest bezpośrednio połączony z czujkami i kamerami. 
Nie interweniują żadne inne systemy. W przypadku 
wystąpienia alarmu otrzymujesz natychmiastowe 
powiadomienie. Następnie procedura obsługi alarmów 
AEOS wskazuje, jakie kroki należy podjąć. System 
AEOS rejestruje również sposób radzenia sobie z 
alarmami, rejestrując wykonywane działania oraz 
wprowadzając dodatkowe komentarze. Funkcja Guard 
Tour systemu AEOS zapewnia wsparcie pracownikom 
ochrony podczas obchodów i pozwala menedżerom 
ds. bezpieczeństwa sprawdzać, czy protokół jest 
przestrzegany.

Połączenie z każdego miejsca
Internetowa graficzna procedura obsługi alarmów 
działa nawet na tablecie i smartfonie, więc można mieć 
stałą kontrolę nad systemem.. Aby mieć pewność, że 
żaden alarm nie pozostanie niezauważony, system 
AEOS może również powiadomić użytkownika 
za pomocą wiadomości SMS lub e-mail o każdej 
występującej nieprawidłowości. System AEOS 
monitoruje politykę bezpieczeństwa i parametry, 
nawet jeśli uwaga użytkownika jest skoncentrowana 
na czymś innym. Korzystając z systemu AEOS, można 
zmniejszyć liczbę połączeń z centrum operacyjnym. 
Każda lokalizacja może zostać połączona osobno lub 
można zarejestrować wszystkie lokalizacje razem za 
pomocą jednego połączenia, obniżając w ten sposób 
koszty utrzymania centrum operacyjnego. W przypadku 
utraty połączenia awaryjne połączenie za pomocą 
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menedżerom ds. bezpieczeństwa sprawdzenie 
przestrzegania protokołu.

Wszystko pod kontrolą
Nawet jeśli system obejmuje wiele czujników, stref i 
lokalizacji, system AEOS umożliwia ich łatwą kontrolę. 
Przejrzysty, sieciowy, graficzny interfejs użytkownika 
pozwala na przełączanie się pomiędzy różnymi strefami 
z dowolnej lokalizacji i może pokazywać dane z kamer 
wideo i kontroli dostępu. Wszystkie dane – dane 
osobowe, uprawnienia, kody PIN i lokalizacje – są 
przechowywane w jednej bazie danych. Po odmowie 
dostępu danej osobie AEOS blokuje jej również 
możliwość obsługi systemu wykrywania włamań i 
napadów. W ten sposób można łatwo zapewnić stałe 
i pełne wycofywanie uprawnień byłych pracowników. 
Dzięki centralnej kontroli system jest zawsze aktualny. 
Pozwala to oszczędzić czas i zwiększa poziom 
bezpieczeństwa firmy.

Szybkie wyjaśnianie zdarzeń
Ponieważ AEOS rejestruje wszystkie zdarzenia i obrazy 
wideo w jednej bazie danych, w razie potrzeby można 
łatwo wyszukać szczegóły każdego zdarzenia, co 
umożliwia jego wyjaśnienie. Można znaleźć informacje 
o osobie, która rozbroiła strefę alarmu, lub obrazy 
wideo związane z określonym powiadomieniem o 
alarmie. W każdym przypadku użytkownik znajdzie 
dane z sygnaturą czasową, eliminując z dochodzenia 
wszelkie wątpliwości.

Inwestycja w przyszłość
Jeśli nie możesz wymienić aktualnych central 
systemu wykrywania włamań i napadów, AEOS 
stanowi odpowiednie rozwiązanie i umożliwia ich 
podłączenie. Proste złącze umożliwia uzbrajanie i 
rozbrajanie istniejących systemów oraz przekazywanie 
alarmów do AEOS. W przypadku podłączenia „bardziej 
inteligentnych” central wykrywania włamań i napadów, 
takich jak Galaxy lub Alphatronics, otrzymasz bardziej 
szczegółowe informacje na temat alarmów i osób, 
które obsługiwały system. Umożliwia to optymalne 
korzystanie z dotychczasowych inwestycji, a także zalet 
oferowanych przez system AEOS.





“Because AEOS intrusion detection is scalable, I know I can always 
expand the system if the need arises. It’s modular, so my initial 
investment is lower. And because the security controller links 
intrusion detection, video images and access control, I have total 
control, and I always know exactly what’s happening, real-time.”

Unlimited scalability
• Certified in accordance with EN50131
• Scalable and easy to expand, on a stand-alone basis or integrated in AEOS
• Processor unit: 256MB RAM, 2GB storage, 800 MHz CPU
• Includes I/O unit with 16 inputs and 10 outputs
• Freely configurable EOL (end of line) resistors
• Interface for intrusion LCD keypad operating panel
• Compatible with Chiron IP dialer (Iris Touch 640, certified in accordance with                                            

EN50131-1, class 4) 230VAC power supply
• Suitable for 2 x 17Ah, 12V batteries (not included)
• Easy installation over IP

Intrusion expansion panel 
• Certified in accordance with EN50131
• Expansion unit for basic intrusion panel
• I/O unit with 16 inputs and 10 outputs
• Freely configurable EOL (end of line) resistors
• Interface for intrusion keypad with LCD screen
• 230VAC power supply
• Suitable for 2 x 17Ah, 12V batteries (not included)

Intrusion I/O unit 
• Certified in accordance with EN50131
• Expansion unit for basic intrusion panel
• I/O unit with 16 inputs and 10 outputs
• Freely configurable EOL (end of line) resistors
• Interface for intrusion keypad with LCD screen

Intrusion LCD keypad reader
• Certified in accordance with EN50131
• Card reader with keypad and LCD screen
• Slim design with interactive touch responsive keys
• Simple menu control thanks to softkeys
• Integrated dual card reader for Nedap and Mifare (DESfire EV1) card technology.
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