Cena 16,90 (w tym 8% VAT), nr ind. 381756

NR 1/2019 styczeń/luty

12

Z abezpieczenia antywłamaniowe
w placówkach bankowych
– kraty i żaluzje, sejfy i multisejfy  

18

System alarmowy
dla banku

26

 aleria Północna to nowoczesne
G
centrum handlowe na warszawskiej
Białołęce z monitoringiem BOSCH  

46

Z asilanie awaryjne dla bankowych
systemów zabezpieczeń

W CENTRUM UWAGI:
ochrona ludzi, obiektów i zysków

Nasze rozwiązania bezpieczeństwa nie tylko chronią zakłady produkcyjne. Oprogramowanie
AXIS Camera Station umożliwia zdalne zarządzanie systemem, a nawet dodawanie funkcji
inteligentnych, takich jak komunikacja audio, kontrola dostępu i analizy. A to dopiero początek.
Wszystkie elementy są zaprojektowane pod kątem łatwej konfiguracji, dzięki czemu Ty możesz
się skupić na działalności produkcyjnej.
Wybierz rejestrator Axis z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem AXIS Camera Station.
Więcej informacji na stronie www.axis.com/products/video-recorders

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

P

odobnie, jak w roku
ubiegłym
przedstawiając
Państwu
pierwszy tegoroczny numer
Ochrony Mienia i Informacji
chciałbym jednocześnie przybliżyć nasze plany wydawnicze na ten rok. W 2019 roku
kolejne numery poświęcone
będą: bankom i instytucjom
finansowym, przemysłowi,
bezpieczeństwu publicznemu, infrastrukturze miejskiej,
handlowi i biznesowi oraz transportowi. W każdym numerze znajdziecie Państwo m.in. problematykę CCTV, SSWN, DSO, ppoż.,
tematykę związaną z ochroną perymetryczną, ochroną fizyczną
i ochroną informacji, dedykowaną dominującej w danym numerze branży. Dodatkowo w naszych tegorocznych publikacjach
znajdziecie Państwo artykuły związane z wywiadem gospodarczym i szpiegostwem przemysłowym, bezpieczeństwem biznesu,
a także relacje z konferencji i targów, wywiady z ich uczestnikami
oraz przeglądy systemów i urządzeń technicznych związanych
z ochroną mienia i bezpieczeństwem publicznym.
Pierwszy tegoroczny numer Ochrony Mienia i Informacji poświęcamy głównie rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym
stosowanym w ochronie banków i innych instytucji płatniczych,
a także ochronie konwojów ze środkami płatniczymi. Chociaż nie
zabraknie w nim również artykułów na temat bezpieczeństwa innych obiektów, w których mamy do czynienia z obrotem finansowym lub towarowym o znacznej wartości. I tak z pewnością warte polecenia są artykuły Sergiusza Parszowskiego i Sebastiana
Hładuna, z których pierwszy poświęcony jest zabezpieczeniom
mechanicznym stosowanym w ochronie placówek bankowych,

a drugi problemom zasilania awaryjnego w bankowych systemach zabezpieczeń. Do tematyki ochrony środków pieniężnych
nie tylko w samych bankach, ale również w innych placówkach
obracających gotówką oraz podczas ich transportu nawiązuje artykuł redakcyjny – „Specjalne środki ochrony fizycznej i technicznej podczas przechowywania i transportu środków pieniężnych”.
Mamy nadzieję, że po lekturze wymienionych artykułów docenicie Państwo znaczenie właściwej ochrony banków i innych
placówek finansowych i te cechy tej ochrony, które powodują, że
staje się ona naprawdę skuteczną, czyli kompleksowość i zintegrowanie różnych środków i systemów ochrony: od ochrony fizycznej, przez zabezpieczenia mechaniczne, do elektronicznych
systemów zabezpieczeń. Poza tym lektura pierwszego tegorocznego numeru OMiI pozwala uzmysłowić czytelnikowi, że w bankach oprócz pieniędzy, chroniona jest jeszcze inna ważna dla ich
funkcjonowania wartość – informacja. I to właśnie o zagrożeniach
dla informacji bankowej i metodach jej chronienia traktuje artykuł – „Banki zagrożone szpiegostwem przemysłowym”. Poza tym,
jeżeli już mówimy o ochronie przed kradzieżami, to w bieżącym
numerze znajdziecie Państwo również artykuły naszych stałych
autorów nt. mechanicznych, elektronicznych i innych zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych, a także ochrony przeciwpożarowej
obiektów handlowych i systemów zabezpieczenia technicznego
współczesnych centrów logistycznych. Jak w każdym, również
w tym wydaniu OMiI zamieszczamy informacje o spotkaniach
branżowych i informacje nt. firm z branży zabezpieczeń.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego i własnym życzę Państwu
miłej lektury

Krzysztof Surdyk
Redaktor naczelny
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SECURITECH
& DEFENSE 2019
Konferencja dla wojska

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
MILITARNE I CYWILNE
W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA
TERMIN: 18–19 września 2019

MIEJSCE: Lotnicza Akademia Wojskowa – Dęblin

www.defense.securitech.edu.pl
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DZIEŃ EKSPERTA 2019

D

zień Eksperta 2019. Tak brzmiał tytuł konferencji produktowej zorganizowanej przez jednego z czołowych dystrybutorów Bosch.
W połowie stycznia jeden z partnerów Bosch, firma Janex International, wspierana przez specjalistów z Bosch, zorganizowała konferencję produktową dla projektantów systemów niskoprądowych. Wydarzenie miało miejsce w warszawskim kinie Praha.
W konferencji wzięło udział około 90 uczestników z całego kraju.
W programie znalazły się takie zagadnienia jak:
 Sterowanie w systemach SSP marki Bosch.
 Zdalna usługa jako narzędzie dla inwestora.
 Rozszerzone funkcje systemu DSO na przykładzie Bosch Paviro.
 Optymalny dobór kamer oraz systemu zapisu.
 Świadectwo Dopuszczenia CNBOP dla systemów kontroli dostępu. Scenariusze integracji systemów zabezpieczeń przez
BIS marki Bosch.
Po wysłuchaniu prelekcji produktowych, uczestnicy zostali
zaproszenie na wizytę referencyjną w Porcie Praskim, który jest
jednym z największych projektów architektonicznych w Europie.
Projektanci mieli możliwość zapoznania się z wyzwaniami
związanymi z projektem pod względem zastosowanych syste-

mów zabezpieczeń oraz sposobu zarządzania nimi przez inwestora. Po wizycie w Porcie Praskim odbyła się dodatkowo prelekcja eksperta zewnętrznego specjalizującego się w zagadnieniach
z cyber bezpieczeństwa.

ZASILACZE SERII SPS

– ZASILACZE DO SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

N

owe modele zasilaczy z certyfikatem zgodności z normą
EN 54-4 stanowią kompaktowe, wytrzymałe i uniwersalne rozwiązanie bezpiecznego zasilania urządzeń do wykrywania pożaru
oraz układów sygnalizacyjnych w małych i dużych instalacjach.
Kompaktowa i dyskretna konstrukcja pozwala na instalację
zasilaczy w miejscach publicznych.
Umieszczone z przodu, funkcjonalne, a jednocześnie proste
wskaźniki LED ułatwiają instalatorom, osobom odpowiedzialnym za odbiór i technikom łatwą ocenę stanu urządzenia.










Cechy
Zwarta konstrukcja
Wysoki użyteczny prąd wyjściowy
Wytrzymałość i odporność
Korzyści
Urządzenie łatwo się instaluje i nie zajmuje cennego miejsca
w budynku
Mniejsza liczba zasilaczy zainstalowanych w ramach systemu
Niezawodność i przydatność w różnych środowiskach pracy
Błyskawiczna ocena stanu i wydajności urządzenia

Instalacja
1. Obudowa dostosowana jest do montażu na ścianie
2. Z tyłu obudowy znajdują się otwory 4 x 20 mm do poprowadzenia kabli
3. Wyjścia zabezpieczono elektronicznymi wyłącznikami.
4
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Funkcje układu
1. Dostępny prąd wyjściowy (z wyłączeniem prądu ładowania)
od 1,5 A do 4,5 A
2. Aby umożliwić prawidłowe ładowanie akumulatora, maksymalne ciągłe zewnętrzne obciążenie nie powinno przekraczać wartości w powyższej tabeli
3. Wskazania LED:
 Zasilanie włączone (zielony)
 Awaria (żółty)
 Awaria zasilania sieciowego (żółty)
 Awaria ładowania (żółty)
 Poziom rezystancji akumulatorów (niebieski lub żółty)

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE BRANŻOWE

WIOSENNA, PÓŁNOCNA EDYCJA SPOTKANIA
PROJEKTANTÓW INSTALACJI
NISKOPRĄDOWYCH. OTWARCIE REJESTRACJI

20

.03-21.03.2019r. w hotelu Marina Club 5*, w Sile k. Olsztyna odbędzie się wiosenna edycja Spotkania Projektantów Instalacji Niskoprądowych.
Spin Extra 2019 to wydarzenie skierowane do profesjonalistów, które konsoliduje branżę niskich prądów. Zagadnienia
omawiane w trakcie specjalistycznych wykładów, prezentacji
i rozwiązania eksponowane na stoiskach wystawienniczych
obejmują szerokie portfolio specjalizacji z branży niskich
prądów.

Podczas SPIN Extra 2019 projektanci, producenci, dystrybutorzy i eksperci spotykają się, aby współtworzyć wartościową
przestrzeń do konfrontacji opinii i spostrzeżeń na temat najnowszych technologii i rozwiązań branżowych. Praktycy reprezentujący producentów i dostawców omówią efektywne rozwiązania
na konkretnych przykładach.
Partnerzy, którzy już potwierdzili swój udział w wiosennej
edycji to m.in.: ABB, Acer, APA GROUP, BKT Elektronik, D+H, GiP,
HELUKABEL, Impakt, IndigoVision, Mercor, Tp-Link, Western Digital, Veracomp z Extreme Networks.
Podczas dwóch dni konferencji, hotel Marina Club 5* stanie
się miejscem wypełnionym najnowszymi rozwiązaniami z zakresu technologii niskoprądowych.
SPIN daje możliwość bezpośredniego kontaktu, który jest
najskuteczniejszym sposobem na rozwój relacji biznesowych,
tworzenie nowych projektów oraz zdobywanie wiedzy.
Rejestracja: https://spin.lockus.pl/rejestracja/
Termin: 20-21.03.2019
Miejsce: Hotel marina Club 5*, Siła k. Olsztyna

Reklama

Ochrona Mienia i Informacji i Safety Project
zapraszają w 2019 roku na cykl
WARSZTATÓW SECURITECH:
MARZEC 2019
„Zarządzanie
bezpieczeństwem w tym
antyterrorystycznym
w budynkach centrów
handlowych, sieci
sklepowych i obiektów
biurowych”

KWIECIEŃ 2019
„Zarządzanie
bezpieczeństwem w tym
antyterrorystycznym
w obiektach
infrastruktury krytycznej
i podlegających
obowiązkowej
ochronie”

MAJ 2019
„Zarządzanie
bezpieczeństwem w tym
antyterrorystycznym
w bankach i obiektach
sektora finansowego”

CZERWIEC 2019
„Zarządzanie
bezpieczeństwem w tym
antyterrorystycznym
w obiektach administracji
publicznej, rządowej
i samorządowej”

Termin: 28–29 marca 2019 r.
Miejsce: Hotel Magellan
SPA & Business
ul. Żeglarska 35/31, Bronisławów
77-320 Wolbórz
Szczegółowe informacje nt
WARSZTATÓW SECURITECH 2019
na stronie:
www.warsztaty.securitech.edu.pl
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SYSTEM DO KONTRINWIGILACJI DLA SŁUŻB
– NAJSKUTECZNIEJSZE ZABEZPIECZENIE BUDYNKU?

C

ałodobowa ochrona pomieszczeń. Wykrywanie podsłuchu
w zaledwie 2–3 sekundy. Demodulacja namierzonego sygnału. 20-krotnie lub nawet 50-krotnie wyższa czułość i odległość
detekcji w porównaniu ze zwykłymi wykrywaczami RF. To cechy,
na które specjaliści zwracają szczególną uwagę, opisując jeden
z najbardziej zaawansowanych systemów zabezpieczających
budynek przed inwigilacją.
Delta X 2000/6 marki Digiscan Labs bazuje na kilku dekadach
doświadczeń i opiniach służb specjalnych. Jak wyglądają rezultaty?
System działa uniwersalnie, a jednocześnie drobiazgowo.
Wykrywa wszystkie rodzaje nadajników radiowych – analogowe, cyfrowe, nadające sygnały ciągłe lub impulsowe, szyfrowane
i nieszyfrowane. Analiza widma w paśmie oparta jest o szeroki zakres skanowanych częstotliwości w przedziale 40 kHz do
6000 MHz z przemiataniem 2000–3000 MHz na sekundę i krokiem co 9 kHz.
Przed rozpoczęciem nagrywania program sam zbiera informacje o sygnałach, które nie stanowią zagrożenia, tak żeby nie
zakłócały one późniejszej analizy. Odfiltrowuje więc pasma używane standardowo w danym kraju, takie jak stacje telewizyjne
czy radiowe.
Główny tryb pracy umożliwia detekcję z największym poziomem czułości, który błyskawicznie reaguje na pojawiające się

sygnały. Dzięki temu operator może swobodnie przemieszczać
się z wykrywaczem w czasie detekcji. Jednocześnie system może
działać też całodobowo, bez udziału operatora.
Delta X 2000/6 jest dostępny w ofercie polskiego dystrybutora
– marki Spy Shop.

www.spyshop.pl

Reklama

WARSZAWA

8–10 MAJA

2019

IX MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA POLICYJNA

MIĘDZYNARODOWE TARGI
TECHNIKI I WYPOSAŻENIA
SŁUŻB POLICYJNYCH ORAZ FORMACJI
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
NAUKOWA CENTRALNEGO LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

WWW.EUROPOLTECH.PL

Patronat medialny:
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NOWA ZEWNĘTRZNA CZUJKA FIRMY OPTEX O SZEROKIM
ZASIĘGU DZIAŁANIA

Z

nana z niezawodnych produktów japońska firma OPTEX niebawem wprowadzi na rynek serię zewnętrznych czujek ruchu WXi. Zapowiadane detektory będą miały szeroki kąt detekcji
180 stopni i zasięg działania do 12m. Jest to pierwsza w portfolio
firmy czujka o tak szerokim zakresie wykrywania.
W jaki sposób nowy produkt wpłynie na projektowanie systemów alarmowych?
Przede wszystkim ułatwi zabezpieczanie rozległych obszarów np. przed domem czy na dachu. Dotychczas instalatorzy stosowali w takiej sytuacji dwie czujki PIR zwrócone tyłem do siebie.
Łącznie miały one zasięg detekcji 180 stopni. Jednak w przypadku czujek dualnych taki montaż nie jest zalecany ze względu na
możliwe zakłócenia działania detektorów. Rozwiązanie japońskiego lidera jest dużo bardziej wydajne – montujemy i ustawiamy jedną czujkę zamiast dwóch. Dodatkowo seria zawiera zarówno modele PIR jak i dualne.
W nowej linii produktów zastosowano sprawdzone technologie znane z innych modeli – funkcja logiczna AND, technologia
SMDA, filtr światła białego. Czujka ma szczelną obudowę w standardzie IP55. Ponadto została ulepszona funkcja cyfrowego antymaskingu IR. Będzie on działał stabilnie nawet przy silnym nasłonecznieniu czy obecności insektów na soczewce.
Firma od kilku lat kładzie szczególny nacisk na ułatwienie
pracy instalatorów. Odbicie tego trendu można znaleźć również

Rysunek 1. Nowa czujki OPTEX z serii WXi ma szeroki zasięg działania
180 stopni

w nowej serii WXi. W czujkach z tej linii zastosowano szereg rozwiązań takich jak zatrzaskowe połączenia elementów, możliwość
zastosowania dedykowanych rezystorów końca linii EOL czy automatyczny test przejścia. Wszystko to sprawiających, że instalacja detektora jest prosta. Dodatkowo za pomocą płytek i przesłon
bez trudu można odpowiednio ukształtować obszar detekcji.
Skrócenie, zwężenie czy wykluczenie pewnych obszarów działania czujki nie jest już problemem. Zasięg i czułość detekcji ustala
się osobno dla lewej i prawej strony.
Niebawem więcej nowości od firmy OPTEX – zapowiadana
jest również wersja 180 stopni wysokiego montażu.

Reklama
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CZYNNOŚĆ WYSŁUCHANIA
W POSTĘPOWANIU SPRAWDZAJĄCYM
ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
Uwagi ogólne
Wejście w życie w roku 1999 przepisów o ochronie informacji niejawnych,
a w 2011 r. ich nowej, gruntownie zmienionej wersji1, wprowadziło do polskiego
systemu prawnego procedurę postępowania sprawdzającego, którego celem jest
ustalenie, czy osoba ubiegająca się o dostęp do informacji niejawnych daje rękojmię zachowania tajemnicy.
Postępowanie to, w zależności od
rodzaju procedury – prowadzone przez
pełnomocnika ochrony bądź Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
(SKW), daje osobie sprawdzanej niewiele uprawnień. Czynności sprawdzające,
określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia
05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (dalej: uoin) toczą się bez jej
udziału, a nawet wiedzy. Wyjątkiem jest
rozmowa, którą z osobą sprawdzaną
przeprowadzić mogą ( jest to czynność
fakultatywna) ABW lub SKW – w celu
usunięcia nieścisłości lub sprzeczności
w informacjach uzyskanych w wyniku
sprawdzeń w ewidencjach i kartotekach powszechnie niedostępnych (art.
25 ust. 3 uoin) – lub organ prowadzący
postępowanie (art. 25 ust. 5 uoin). Nawet wówczas jednak sprawdzany nie ma
wpływu na to, jak rozmowa ta zostanie
zrelacjonowana w stosownej dokumentacji (notatce służbowej), czy pomimo
obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 5
i 6 uoin (wymóg dochowania najwyższej
staranności, obiektywizmu, bezstronności i rzetelnego dokumentowania czynności) jego wyjaśnienia nie zostały niewłaściwie zrozumiane lub mimowolnie
wypaczone.
1
Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz. 1167). Ze względu na to, że tekst niniejszy poświęcony jest zagadnieniom praktycznym, odnosił
się będzie wyłącznie do aktualnie obowiązujących
przepisów.
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W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera czynność wysłuchania2.
Art. 25 ust. 6 uoin stanowi w tym zakresie,
że jeśli w toku prowadzonej procedury
sprawdzającej „wystąpią wątpliwości
niepozwalające na ustalenie, czy osoba
sprawdzana daje rękojmię zachowania
tajemnicy, organ prowadzący postępowanie sprawdzające zapewnia osobie
sprawdzanej w trakcie wysłuchania możliwość osobistego ustosunkowania się do
informacji wywołujących te wątpliwości.
Osoba ta może stawić się na wysłuchanie
ze swoim pełnomocnikiem. Z przebiegu
wysłuchania sporządza się protokół, który
podpisują osoba prowadząca wysłuchanie, osoba wysłuchana oraz pełnomocnik,
jeżeli w nim uczestniczył”.
Wysłuchanie przeprowadza się, więc
w sytuacji powzięcia przez organ prowadzący wątpliwości uzasadnionych i na tyle
istotnych, że nie pozwalają one na ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię
zachowania tajemnicy, a których to wątpliwości nie zdołano rozwiać w toku przeprowadzonych wcześniej czynności.
Pojęcie rękojmi – według art. 2 pkt 2
uoin – oznacza zdolność do spełnienia
ustawowych wymogów dla zapewnienia
ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wątpliwości
w tym zakresie mogą dotyczyć zagadnień
wymienionych w art. 24 ust. 2, a w postępowaniu poszerzonym także w art. 24
ust. 3 uoin. Są nimi, ujmując rzecz ogólnie, związki (tj. uczestnictwo, współpraca
i popieranie) ze szpiegostwem, terroryzmem, sabotażem lub inną działalnością
wymierzoną w interesy RP, zagrożenie
2
Choć zagadnienia zawiązane z ochroną informacji niejawnych doczekały się już obszernej literatury, to czynność wysłuchania traktowana jest
w niej marginalnie. Zob. T.Szewc, Ochrona informacji
niejawnych. Komentarz, Warszawa 2007, C.H.Beck,
s. 183-184; S.Hoc, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2010, LexisNexis,
s. 166-167; I.Stankowska, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2014, LexisNexis, s. 96-97, 102-103.

werbunkiem przez obce służby specjalne,
wątpliwości w zakresie przestrzegania porządku konstytucyjnego RP, podatność na
szantaż lub wywieranie presji, niewłaściwe postępowanie z informacjami niejawnymi, świadome zatajanie lub podawanie
nieprawdziwych informacji w ankiecie
bezpieczeństwa oraz w toku postępowania sprawdzającego. W postępowaniu
poszerzonym także wątpliwości związane
z poziomem życia, jeśli wyraźnie przewyższa on dochody sprawdzanego3, a także
wątpliwości związane ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniem od alkoholu,
środków odurzających i substancji psychotropowych4. Ustala się także (w oparciu o art. 30 ust. 2 uoin), czy osoba sprawdzana nie została prawomocnie skazana
na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo
3
Można by odnieść wrażenie, że ustawodawca
za wątpliwą uznaje tylko okoliczność, gdy poziom
życia sprawdzanego przewyższa jego dochody (podejrzenie korupcji, nieujawnionych źródeł dochodu itp.).
Sytuacja zaś odwrotna, tj. np. nadmierne zadłużenie
sprawdzanego, nie jest dla ustawodawcy okolicznością podważającą rękojmię zachowania tajemnicy.
Jest to niespójne z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, który
upoważnia organ prowadzący poszerzone postępowanie sprawdzające do sprawdzania zadłużenia osoby sprawdzanej, „jeżeli jest to konieczne w wyniku
uzyskanych informacji” oraz pytaniami dotyczącymi
zobowiązań finansowych, zawartymi w pkt. 10 części
VI ankiety bezpieczeństwa. W praktyce, zainteresowanie organu prowadzącego postępowanie wzbudzić
winna jakakolwiek nieadekwatność poziomu życia
do osiąganych dochodów. Nadmierne zadłużenie czy
utrata płynności finansowej może skutkować np. podatnością na wywieranie presji.
4
Art. 24 ust. 3 pkt 3 wymienia tylko te trzy uzależnienia, pomijając inne, równie destrukcyjne i podważające wiarygodność, jak np. uzależnienie od hazardu
czy seksoholizm. Należy jednak podkreślić, że kwestie
obyczajowe nie są w żadnym aspekcie objęte przedmiotowymi przepisami i jakakolwiek inicjatywa organu prowadzącego w kierunku pozyskania informacji
na ten temat byłaby przekroczeniem przyznanych
przez ustawę uprawnień. Nie można wszakże wykluczyć uzyskania takich informacji w postępowaniu poszerzonym, np. w toku czynności wywiadu w miejscu
zamieszkania (art. 26 ust. 1 pkt 2). W przypadku ujawnienia tego typu problemów mogą one być rozpatrywane, jako okoliczności powodujące ryzyko podatności na szantaż lub wywieranie presji.
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skarbowe, jeśli popełniony czyn wywołuje
wątpliwości, opisane powyżej, a o których
szczegółowo traktuje art. 24 ust. 2 i 3 uoin.
Jeżeli wątpliwości wobec powyższych zagadnień nie zostaną usunięte
w toku postępowania, organ prowadzący
procedurę – na podstawie art. 30 ust. 1 i 2
uoin – ma obowiązek odmówić wydania
poświadczenia bezpieczeństwa, ponieważ, zgodnie z art. 24 ust. 4 uoin, niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga
się według zasady, że interes ochrony
informacji niejawnych ma pierwszeństwo przed innymi prawnie chronionymi
interesami, a więc de facto na niekorzyść
osoby sprawdzanej.
Jak widać, wysłuchanie przeprowadza się w sytuacji, gdy w procedurze powzięte zostały informacje mogące skutkować odmową wydania poświadczenia
bezpieczeństwa. Czynność ta jest, zatem
przysłowiową „ostatnią deską ratunku”
osoby sprawdzanej i jedną z niewielu
gwarancji (obok procedury odwoławczej),
jakie dla niej przewidział ustawodawca,
a jedyną z jego czynnym udziałem. Jest to
też jedna z ostatnich czynności w procedurze, niezwykle istotna z punktu widzenia interesów sprawdzanego.

Przesłanki wyłączające
wysłuchanie
Od obowiązku zapewnienia sprawdzanemu możliwości osobistego ustosunkowania się do informacji wywołujących wątpliwości ustawodawca przewidział dwa
wyjątki określone w art. 25 ust. 7 uoin.
Od czynności wysłuchania odstępuje się,
jeśli „jej przeprowadzenie wiązałoby się
z ujawnieniem informacji niejawnych”

osobie sprawdzanej i jej ewentualnemu
pełnomocnikowi oraz, jeśli prowadzone
postępowanie pozwoliło, w sposób niebudzący wątpliwości, ustalić, że osoba
sprawdzana nie daje rękojmi zachowania
tajemnicy.
Wysłuchanie może, więc zostać przeprowadzone tylko wówczas, gdy informacje, które legły u podstaw wątpliwości są
jawne w rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie informacji niejawnych, tzn. nie
zostały oznaczone żadną z czterech opisanych w art. 5 tejże ustawy klauzul tajności.
Inne informacje prawnie chronione, jak
np. tajemnica bankowa, skarbowa, tajemnica śledztwa, czy dane osobowe nie stanowią przeszkody dla przeprowadzenia
wysłuchania.
Jeśli zatem podstawą wątpliwości
będą informacje uzyskane w wyniku
sprawdzeń w kartotekach i ewidencjach
powszechnie niedostępnych, informacje
uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych: np. wiedza pozyskana od osobowych źródeł informacji,
w wyniku kontroli operacyjnej (podsłuch,
analiza bilingów, obserwacja) oraz innych
tego typu działań uprawnionych organów,
przeprowadzenie wysłuchania będzie niemożliwe.
Informacje tego typu mogą dotyczyć
osoby sprawdzanej, a także osób z jej
najbliższego otoczenia. Ich uzyskanie
w postępowaniu zwykłym, prowadzonym
przez pełnomocnika ochrony, wydaje się
mało prawdopodobne, stąd też przesłanka ta odnosi się głównie do postępowania
poszerzonego.
Druga przesłanka wyłączająca obowiązek przeprowadzenia wysłuchania
może zachodzić, gdy organ prowadzący

Źródło: http://blog.nowekompetencje.pl/artykuly/5-pytan-dzieki-ktorym-poznasz-kandydata-bez-przesluchiwania-go/

uzyskał dokumenty o charakterze jednoznacznie obciążającym dla sprawdzanego, np. wyrok sądu, protokół
kontroli w zakresie ochrony informacji
niejawnych, opinia lekarza. Przykładowo,
zatem: wysłuchanie nie jest potrzebne,
jeśli postępowanie sprawdzające zostało
wszczęte na podstawie art. 33 ust. 1 uoin
(postępowanie kontrolne), po kontroli,
która wykazała i odpowiednio udokumentowała niewłaściwe postępowanie osoby
sprawdzanej z dokumentami niejawnymi.
Postępowanie będzie zbędne także wówczas, gdy sprawdzany został poddany – na
podstawie art. 26 ust. 6 uoin – specjalistycznym badaniom i uznany za niezdolnego do wykonywania prac związanych
z dostępem do informacji niejawnych.
Podobnie będzie w przypadku opisanym w art. 30 ust. 2 uoin, tj. ujawnienia
prawomocnego skazania za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
jeżeli popełniony czyn wywołuje wątpliwości opisane w art. 24 ust. 2 i 3 uoin.
Powyższe znamiona wypełnia np. okoliczność ujawnienia prawomocnego skazania
za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadanie środków odurzających
bądź skazania za posiadanie nieujawnionych źródeł dochodu w kwocie kwalifikującej się, jako przestępstwo skarbowe
(art. 54 KKS).
Bardziej złożone, a tym samym trudniejsze do jednoznacznej kwalifikacji, jako
niebudzące wątpliwości, będą okoliczności opisane w art. 24 ust. 2 pkt 4 uoin,
tj. ukrywanie lub świadome podawanie
w ankiecie bezpieczeństwa oraz postępowaniu sprawdzającym informacji nieprawdziwych, a mających znaczenie dla
ochrony informacji niejawnych. Należy pamiętać, że musi to być działanie świadome
i celowe, obliczone na to, że organ prowadzący postępowanie nie wejdzie w posiadanie tych informacji. Ten właśnie aspekt
wydaje się trudny do jednoznacznego
wykazania. Stąd też wątpliwości w tym
zakresie winny być wyjaśnione w drodze wysłuchania, nawet, jeśli ujawnienie
sprawdzanemu stanu wiedzy organu prowadzącego pozwoli temu pierwszemu na
wycofanie się z dotąd przekazywanych,
niezgodnych z prawdą informacji, bądź
ich sprostowanie. Inny sposób działania
organu prowadzącego, polegający na domniemaniu świadomego działania w złej
wierze osoby sprawdzanej, należy uznać
za sprzeczny z zasadami bezstronności,
obiektywizmu i najwyższej staranności,
o których mówi art. 24 ust. 5 uoin.
Ochrona Mienia i Informacji 1/2019
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Przebieg wysłuchania
Biorąc pod uwagę podkreślaną już wagę
czynności, winna być ona przygotowana i przeprowadzona z najwyższą starannością i rzetelnością oraz zgodnością
z obowiązującymi przepisami. Te ostatnie
opisują czynność w sposób ogólnikowy
i skąpy. Wprawdzie pojęcie wysłuchania,
w tym wypadku obwinionego, zna także
większość procedur dyscyplinarnych służb
mundurowych5 oraz np. procedura opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby
Celno-Skarbowej6, to opisują one tę czynność równie lakonicznie. Nieco szerzej opisana jest, podobna w swoim charakterze,
czynność wysłuchania w procedurze weryfikacyjnej byłych żołnierzy Wojskowych
Służb Informacyjnych7, przeprowadzana
w sytuacji wątpliwości, co do prawdziwości oświadczeń składanych przez osoby
weryfikowane. Obowiązujące w tym zakresie przepisy regulowały szczegółowo m.in.
tryb powiadamiania osoby zainteresowanej oraz wzór protokołu wysłuchania.
Wysłuchanie, inaczej niż rozmowa
z osobą sprawdzaną, która może zostać
przeprowadzona np. w jej miejscu pracy,
przeprowadzane jest wyłącznie w siedzibie
organu prowadzącego postępowanie. Osoba sprawdzana winna zostać o tej czynności skutecznie powiadomiona (pisemnie,
bezpośrednio, za potwierdzeniem odbioru) i pouczona, co do przysługujących jej
praw, w szczególności prawie do ustanowienia pełnomocnika. M.in. ze względu na
to ostatnie, termin wysłuchania powinien
być z osobą sprawdzaną uzgodniony8.
Ustawa uprawnia osobę sprawdzaną
do stawienia się na wysłuchanie z pełnomocnikiem, nie określając ani jego
kwalifikacji, ani rodzaju pełnomocnictwa. Wypada zgodzić się z poglądem R.
Wądołowskiego, że zastosowanie tu znajdzie art. 33 kpa. Zatem jedynym ograniczeniem osoby sprawdzanej w wyborze
5
Wysłuchanie ma miejsce przed wymierzeniem
kary wydalenia ze służby m.in. w policji, SKW, SWW,
CBA.
6
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
15.05.2014 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
7
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
24.07.2006 r. w sprawie trybu działania Komisji Weryfikacyjnej w związku z likwidacją Wojskowych Służb
Informacyjnych

możliwość taką przewiduje np. § 9 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.07.2006 r.
w sprawie trybu działania Komisji Weryfikacyjnej
w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych. Zbyt krótki termin narzucony przez organ
prowadzący może de facto utrudnić sprawdzanemu
skorzystanie z prawa do ustanowienia pełnomocnika.
8
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pełnomocnika jest jego zdolność do czynności prawnych9. A więc może nim być
również osoba spokrewniona ze sprawdzanym, małżonek itp.
Jedynym uprawnieniem pełnomocnika, wynikającym z przepisów uoin, jest
w istocie obecność na wysłuchaniu. Nie
może on występować w imieniu sprawdzanego. Nic wszakże nie stoi na przeszkodzie,
by sprawdzany porozumiewał się z nim
i konsultował w toku czynności wysłuchania. Ponadto, po zakończeniu czynności
pełnomocnik podpisuje protokół.
Celem wysłuchania jest umożliwienie
sprawdzanemu osobistego ustosunkowania się do informacji wywołujących wątpliwości organu prowadzącego. Wynika
z tego, że organ winien sprawdzanemu
precyzyjnie i jasno określić i przedstawić,
jakie informacje wątpliwości te wywołują. Pogląd ten jest zgodny z wytycznymi
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
w których czytamy: „rozpoczynając wysłuchanie należy osobie sprawdzanej
wskazać, jakie konkretnie wątpliwości legły u podstaw wysłuchania”10.
Zatem czynność wysłuchania powinna rozpocząć się od przedstawienia
sprawdzanemu, jakie wątpliwości powziął
organ i w związku, z jakimi informacjami.
Istotne jest, by nie były to ogólnikowe
hasła (np. kontakty z cudzoziemcami),
ale konkretne informacje. Należy podkreślić, że zapoznanie z tymi informacjami
jest elementem niezbędnym tej czynności i obowiązkiem organu prowadzącego. Prowadzący wysłuchanie powinien
umożliwić sprawdzanemu, na zasadzie
swobodnej wypowiedzi, ustosunkowanie się do przedstawionych wątpliwości.
W dalszej części, jeśli wyjaśnienia byłyby
niesatysfakcjonujące lub pozostawały
w sprzeczności z informacjami zgromadzonymi w postępowaniu, prowadzący
może przejść do zadawania pytań. Zarówno przedstawione sprawdzanemu wątpliwości jak i jego wyjaśnienia winny być
szczegółowo protokołowane. Odnotować
w protokole należy także szczegółowe
pytania zadawane sprawdzanemu. Jeśli
w toku wysłuchania sprawdzanemu okazano dokumenty, wzmianka o tym również powinna znaleźć się w protokole.
9
R.Wądołowski, Prawa i obowiązki strony postępowania sprawdzającego, „Przegląd Bezpieczeństwa
Wewnętrznego”, 2016, nr 15 (8), s. 106. I. Stankowska,
z którą Wądołowski polemizuje, za jedyne kryterium
doboru pełnomocnika uznaje zaufanie osoby sprawdzanej. Zob. I. Stankowska, dz. cyt., s. 102.
10
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Na czym polega wysłuchanie ? www.bip.abw.

Źródło: Gazeta Olsztyńska, http://
gazetaolsztynska.pl/264171,Podsluch-i-kameraw-pokojach-przesluchan-MSW-chce-bronic-przednaruszaniem-praw-czlowieka-przez-policjantow.
html#axzz59StjBRjU

W toku czynności, zwłaszcza, jeśli
przedmiotem wysłuchania są zagadnienia szczegółowe, bądź odległe w czasie
(np. operacje finansowe: przelewy, lokaty
itp.), może okazać się, że osoba sprawdzana nie jest wystarczająco przygotowana
do udzielenia szczegółowych i wyczerpujących wyjaśnień. Wydaje się, iż nie ma
przeszkód, by w takiej sytuacji sprawdzany wnioskował o przerwanie czynności
i przeprowadzenie jej w innym terminie,
co pozwoliłoby mu lepiej przygotować
się do przedstawionych zagadnień (np.
poprzez skonsultowanie się z osobami
tworzącymi wraz z nim gospodarstwo
domowe). Wniosek taki powinien zostać
zaprotokołowany.
Wydaje się również, że nic nie stoi na
przeszkodzie, by do tej odroczonej czynności sprawdzany ustanowił nowego pełnomocnika.

Wysłuchanie w postępowaniu
kontrolnym
Szczególnym rodzajem postępowania
sprawdzającego jest procedura opisana
w art. 33 uoin – kontrolne postępowanie
sprawdzające. Wszczyna się je wobec osoby posiadającej poświadczenie bezpieczeństwa, w przypadku, gdy ujawnione
zostaną „nowe informacje wskazujące, że
nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy”. Do przeprowadzenia tej procedury
właściwy jest organ, który wydał poświadczenie, lub – w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa państwa
– ABW bądź SKW (zgodnie z właściwością).
Do postępowania tego przepisy o wysłuchaniu również mają zastosowanie.
Podstawą do wszczęcia postępowania
kontrolnego są informacje nowe, a więc
takie, których organ prowadzący postępowanie, wcześniej – tj. przed wydaniem
poświadczenia bezpieczeństwa, nie posiadał. Przesłanki wykluczające wysłuchanie pozostają niezmienne. Istotny dla
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ewentualnego zastosowania wysłuchania
jest, zatem sposób pozyskania nowych
informacji. Jeśli uzyskane zostały w toku
czynności operacyjno-rozpoznawczych,
przez uprawnione do tego służby, są wówczas niejawne, co wyklucza przeprowadzenie wysłuchania.
Wysłuchania nie przeprowadza się
także w przypadku ujawnienia problemów osoby sprawdzanej ze zdrowiem
psychicznym (np., gdy przedstawia ona
zwolnienia lekarskie wystawiane przez
lekarza psychiatrę). Zastosowanie w tym
wypadku będzie miał art. 26 ust. 6 uoin
o przeprowadzaniu specjalistycznych badań osoby sprawdzanej.
Powzięcie informacji w trybie jawnym,
np. w wyniku analizy oświadczenia majątkowego (w przypadku osoby zobligowanej do jego sporządzania), lub wskutek
ujawnienia niewłaściwego postępowania
z informacjami niejawnymi, skutkować
powinno przeprowadzeniem wysłuchania. Oczywiście, jeśli uzyskane informacje
nie wskazują w sposób niebudzący wątpliwości, że osoba sprawdzana nie daje
rękojmi zachowania tajemnicy.
Szczególną okoliczność stanowi
wszczęcie postępowania kontrolnego
na podstawie informacji o toczącym się
wobec osoby posiadającej poświadczenie bezpieczeństwa postępowaniu przygotowawczym, jeśli czyn, o który jest
podejrzewana wywołuje wątpliwości,
o których mowa w art. 24 ust. 2 i 3 uoin.
Podobnie w sytuacji, gdy ujawnienie np.
nieprawidłowości w zakresie postępowania z informacjami niejawnymi skutkuje
jednocześnie wszczęciem postępowania
przygotowawczego (jeśli nieprawidłowości wyczerpują znamiona czynu zabronionego) ·i postępowania kontrolnego. Postępowanie sprawdzające może wówczas
toczyć się równolegle do postępowania
przygotowawczego, a osoba sprawdzana
może być jednocześnie podejrzanym.
Należy zauważyć, że w postępowaniu przygotowawczym podejrzany, w ramach prawa do obrony, może odmówić
składania wyjaśnień lub zeznawać nieprawdę nie ponosząc za to konsekwencji. Postępowanie sprawdzające zaś tych
uprawnień nie respektuje, a podawanie
nieprawdy jest przesłanką do cofnięcia
poświadczenia bezpieczeństwa. Co więcej, informacje z postępowania sprawdzającego nie są objęte żadnym zakazem
dowodowym, a z mocy art. 72 ust. 1 pkt. 1
uoin akta postępowań sprawdzających
i kontrolnych postępowań sprawdzających mogą być udostępnione bądź prze-

kazane „sądowi lub prokuratorowi dla
celów postępowania karnego”. Możliwy
jest, zatem przepływ informacji pomiędzy
tymi procedurami (badającymi te same,
choć w różnych aspektach, okoliczności)
przy diametralnie różnych uprawnieniach
osoby nimi objętej. Przepływ ten możliwy jest na każdym etapie postępowania,
cytowany przepis nie ogranicza, bowiem
udostępniania np. do akt postępowań
zakończonych11. Może, zatem dojść do sytuacji, że sprawdzany, udzielając informacji w ramach wysłuchania w kontrolnym
postępowaniu sprawdzającym, pogorszy
swoją sytuację w postępowaniu karnym12.
Łatwo zauważyć, że prowadzone
w tych okolicznościach postępowanie
sprawdzające stanowić może swoiste
„wsparcie” dla postępowania przygotowawczego oraz „furtkę” pozwalającą na
„obejście” niektórych uprawnień procesowych, składających się na prawo do
obrony.
Możliwe jest również, że choć w prowadzonym śledztwie nie uda się zebrać
dowodów pozwalających na wniesienie
aktu oskarżenia, bądź też z braku dostatecznych dowodów oskarżony zostanie
uniewinniony, osoba taka utraci prawo
dostępu do informacji niejawnych, a te
same wątpliwości, które zgodnie z zasadą in dubio pro reo pozwolą jej uniknąć
kary za przestępstwo, staną się podstawą cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa13. To ostatnie, ze względu na
możliwość np. utraty zatrudnienia, bądź
pogorszenia jego warunków14, może być
bardziej dotkliwe niż ewentualna kara.
11
I. Stankowska (dz. cyt., s. 263) uważa, że art. 72
ust. 1 uoin dotyczy akt postępowań zakończonych.
Jest w nim jednak mowa tylko o postępowaniach
„przeprowadzonych”, podczas gdy ten sam artykuł
w ust. 3 i 4, wyraźnie rozróżnia „akta zwykłych postępowań sprawdzających” i „akta zakończonych
zwykłych postępowań sprawdzających”, przy czym
te pierwsze udostępniane są w przypadkach określonych w art. 72 ust. 1.
12
Organ prowadzący poszerzone postępowanie sprawdzające może także – w wyniku sprawdzeń
w kartotekach powszechnie niedostępnych – uzyskać
wiedzę i dostęp do materiałów o osobie sprawdzanej
(na podstawie art. 13 ust. 1 uoin) również na etapie
postępowania przygotowawczego prowadzonego
„w sprawie”. Jest to dla sprawdzanego jeszcze gorsza sytuacja, gdyż może on udzielać wyjaśnień, np.
na wysłuchaniu, zupełnie nieświadom konsekwencji.
W postępowaniu przygotowawczym, jeśli podejrzany
był wcześniej przesłuchany w charakterze świadka,
zeznania te nie są brane pod uwagę. Informacji uzyskanych w postępowaniu sprawdzającym restrykcje
te nie dotyczą.

W takim wypadku zdaje się jednak
przesądzać zasada prymatu ochrony informacji niejawnych nad innymi prawnie chronionymi interesami. Trudno,
bowiem tolerować dostęp do tajemnic
osoby podejrzewanej np. o ich ujawnienie, lub inne czyny podważające wiarygodność, a obowiązujące przepisy nie
przewidują innego trybu odsunięcia od
informacji niejawnych.
Prowadzona w powyższych okolicznościach czynność wysłuchania, ze
względu na możliwe negatywne konsekwencje w postępowaniu przygotowawczym, nabiera charakteru dość kontrowersyjnego, zwłaszcza, że przepisy nie
nakazują informowania osoby wysłuchiwanej o możliwości przekazania protokołu z tej czynności prokuraturze.
Ostatnim elementem wysłuchania
jest podpisanie protokołu przez wszystkie osoby uczestniczące w czynności. Poprzedzić je powinno dokładne sprawdzenie jego treści przez sprawdzanego i jego
pełnomocnika. Jeśli sprawdzany lub jego
pełnomocnik uznają, że protokół nie odzwierciedla przebiegu czynności należy
wnosić o jego zmianę bądź uzupełnienie.
Podpisanie protokołu potwierdza jego
zgodność z treścią złożonych wyjaśnień.
Postępowanie sprawdzające jest
procedurą bardzo mocno ingerującą
w prywatność objętej nim osoby. Nadto,
osobie tej obowiązujące prawo przypisało rolę bierną i bardzo ograniczone gwarancje, szczególnie na etapie toczących
się czynności. Jedną z nich jest prawo do
wysłuchania.
Jak
wielokrotnie
podkreślano,
czynność ta ma ogromne znaczenie dla
osoby sprawdzanej. W zależności od jej
przebiegu może rozwiać lub ugruntować wątpliwości organu prowadzącego.
Nieświadomość sprawdzanego, co do
charakteru czynności, jej wagi, konsekwencji, jakie może przynieść, a także
przysługujących mu praw, może spowodować negatywne skutki w postaci
odmowy wydania lub cofnięcia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.
Może także skutkować przekazaniem
obciążających sprawdzanego informacji
prokuratorowi lub sądowi.

13
M. Dela, Bezpieczeństwo osobowe, jako element ochrony informacji niejawnych, „Wojskowy
Przegląd Prawniczy”, 2015, nr 1, s. 16.
14

Zob. T. Szewc, dz. cyt., s. 186.

Jacek Metrycki
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ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE
W PLACÓWKACH BANKOWYCH
– KRATY I ŻALUZJE, SEJFY I MULTISEJFY
Bezpieczeństwo banków

Fot. 1. Krata rolowana
Źródło: Twoje Rolety

Nie będzie raczej przesadnym stwierdzenie,
że pośród wszystkich rodzajów przedsiębiorstw,
to właśnie instytucje finansowe, przejawiały
zawsze największe zainteresowanie sprawami
bezpieczeństwa, czego efektem było kształtowanie
licznych standardów i dobrych praktyk
zaimplementowanych później do innych obszarów.
W niniejszym artykule bezpieczeństwo placówek
bankowych zostanie przedstawione głównie przez
pryzmat zagrożenia włamaniem oraz możliwości
przeciwdziałaniu mu poprzez zastosowanie
zewnętrznych barier, jak również urządzeń
do przechowywania wartości pieniężnych.
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Zagrożenie placówek bankowych włamaniami i napadami monitorowane jest
nieprzerwanie zarówno przez struktury
policyjne, jak również instytucje finansowe zrzeszone w ramach Związku Banków
Polskich. Jakkolwiek zagrożenie napadami podlegało na przestrzeni ostatnich 30
lat istotnym wahaniom, o tyle zagrożenie
włamaniami do placówek bankowych
utrzymuje się na stosunkowo porównywalnym poziomie. W 2017 roku odnotowano 10 włamań do banków, co stanowi
spadek w porównaniu do 2016 roku (12
włamań). W każdym z tych zdarzeń łupem
sprawców padało średnio kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednocześnie warto podkreślić, że nie były to jedyne straty poniesione przez placówki bankowe. Włamaniom
do placówek bankowych towarzyszyły
również zniszczenia zewnętrznych przegród lokalu, drzwi, okien, zamków oraz
innych zabezpieczeń mechanicznych.
Złodzieje nie oszczędzali także systemów
alarmowych dokonując tym samym sabotażu, uszkodzenia, zniszczenia lub w inny
sposób czyniąc niezdatnymi do działania
systemy sygnalizacji włamania i napadu,
systemy kontroli dostępu czy systemy dozoru wizyjnego. Do tego dochodzą straty
wynikające z przestoju w funkcjonowaniu placówki bankowej oraz dodatkowe
koszty związane z odtworzeniem do stanu
pierwotnego i przywróceniem oddziału
do pełnej sprawności operacyjnej.

Żaluzje i kraty antywłamaniowe
W XXI wieku wyzwaniem dla zarządzających instytucjami finansowymi jest
zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach zaprojektowanych według koncepcji
„otwartego banku”. Chęć poprawy standardów obsługi klienta, jakkolwiek zrozumiała z biznesowego punktu widzenia,
wymusiła jednak konieczność zrewidowania pierwotnego podejścia do bezpieczeństwa. Dotychczasowy podział funkcjonal-
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ny placówek na strefę ogólnodostępną
i strefę zastrzeżoną coraz częściej zaciera
się. W części placówek bankowych funkcjonują dodatkowo całodobowe strefy
bankomatowe. W godzinach otwarcia
placówki bankowej strefy 24H w połączeniu z salą operacyjną tworzą często
przenikającą się nawzajem przestrzeń.
Wówczas oddzielenie tychże przestrzeni
poza godzinami funkcjonowania oddziału realizowane jest przy wykorzystaniu
krat lub żaluzji antywłamaniowych, co
pozwala na pogodzenie z pozoru przeciwstawnych sobie interesów: otwartości
placówki handlowej na klientów z jednej
strony oraz konieczności odpowiedniego
zabezpieczenia lokalu z drugiej. W godzinach otwarcia placówki krata lub żaluzja pozostaje nawinięta na specjalny
wał, opuszczenie przegrody następuje
wówczas jedynie na czas zamknięcia lokalu. W zależności od modelu oraz klasy
odporności na włamanie panele wykonane są z tworzywa sztucznego, stali lub
aluminium. Opisywane zabezpieczenia
mogą być wykonane z paneli pełnych lub
perforowanych, zaś sterowanie zabezpieczeniem może odbywać się mechanicznie
lub automatycznie. Na wypadek usterki
automatyki koniecznością jest możliwość
manualnego otwarcia awaryjnego. Oczywiście, w celu zwiększenia odporności
na włamanie w dolnej listwie montuje się
dwa niezależne od siebie zamki ryglujące.
Certyfikacja krat i żaluzji antywłamaniowych prowadzona jest w oparciu
o normę techniczną PN-EN 1627:2011
„Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty
i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja”. W wymienionej
normie określone zostały szczegółowa
wymagania i standaryzacja tego rodzaju
zabezpieczeń. I tak wyszczególnić możemy sześć klas odporności na włamanie,
gdzie klasa RC1N charakteryzuje się najniższymi wymaganiami, natomiast zabezpieczenia spełniające wymogi klasy
RC6N cechują się najwyższą odpornością
na włamanie1. Zabezpieczenia o klasie
odporności na włamanie od 1 do 3 mają
stanowić skuteczną ochronę dla przypadkowego lub okazjonalnego włamywacza. Przyjmuje się, że tego typu ataki
są wynikiem sposobności samej w sobie,
bez przewidywania specjalnych korzyści.
Oznacza to między innymi, że do pokonania zabezpieczeń jest używana niewielka
siła, zaś wykorzystywane przez włamywacza środki to przede wszystkim ręczne na1

RC – klasa odporności (ang. resistance class).

rzędzia o prostej konstrukcji (śrubokręt,
łom itp.). Chęć uniknięcia hałasu i nadmiernego ryzyka powoduje, iż w przypadku napotkania oporu ze strony zabezpieczeń włamywacz zaprzestaje dalszego
ataku. Natomiast zabezpieczenia o klasie odporności na włamanie od 4 do 6
powinny przeciwstawić się zorganizowanym i dobrze przygotowanym próbom
ataku. Zakłada się, że w przypadku „profesjonalnych” przestępców należy liczyć się
ze zdecydowanie większą determinacją
na osiągnięcie celu. Osoby próbujące sforsować zabezpieczenia posiadają na ich temat stosunkowo dużą wiedzę, świadomi
są również korzyści, jakie mogą osiągnąć,
jeżeli podejmowane przez nich działanie
zakończy się powodzeniem. Dlatego też
są oni zazwyczaj bardzo dobrze przygotowani i używają bardziej skomplikowanych
narzędzi, również narzędzi elektrycznych
o dużej mocy (wiertarki, szlifierki itp.).
W mniejszym stopniu przejmują się również wywoływanym przez narzędzia hałasem oraz dłuższym czasem potrzebnym
na sforsowanie zabezpieczeń.
Klasa odporności na włamanie i zakładana
metoda pokonania zabezpieczeń:
RC1N – przypadkowy włamywacz próbuje
otworzyć okno, drzwi albo roletę przez używanie
fizycznej przemocy na przykład kopiąc nogą,
naciskając ramieniem, podnosząc lub wyrywając
rękoma, czyli zakładany jest atak bez użycia
narzędzi;
RC2N – przypadkowy włamywacz próbuje
otworzyć okno, drzwi albo roletę /okiennicę/
używając prostych narzędzi na przykład takich jak
śrubokręt, szczypce, klin;
RC3 – włamywacz próbuje zyskać wejście
używające dodatkowego śrubokrętu i łomu;

w niniejszym artykule problematyki nie
jest możliwe bez odniesienia się do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do fundamentalnego w tym
zakresie Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 września 2010 r. w sprawie w wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona
wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U.
z 2016 r. poz. 793 – tekst jednolity). Zgodnie
z tamtejszymi normami prawnymi ochronę przechowywanych wartości pieniężnych zapewnia się, co najmniej poprzez
zastosowanie zabezpieczeń technicznych:
pomieszczeń i urządzeń oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń. Jedno
z podstawowych zabezpieczeń stosowanych przez przedsiębiorców stanowią sejfy i kasy pancerne. Wszystkie urządzenia
wykorzystywane przez przedsiębiorców
muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności potwierdzające zgodność
z wymaganiami określonymi dla danego
wyrobu w rozumieniu przepisów o systemie zgodności, zaś, jeżeli wymagań takich
nie określono niezbędne jest poświadczenie zgodności z odpowiednimi normami
technicznymi. Oznacza to między innymi
to, że w momencie zakupu określonego
produktu od producenta, klient powinien
nabyć go w okresie ważności certyfikatu.
W tym miejscu warto jednak podkreślić,
że wygaśnięcie ważności certyfikatu nie
wpływa negatywnie na możliwość dalszego użytkowania produktów, chyba,
że niemożliwość dalszego użytkowania
wyrobów wynika ze zmiany dotychczas
obowiązujących przepisów. Certyfikacja

RC4 – doświadczony włamywacz używa piły,
młotka, siekiery,, dłuta i narzędzia zasilanego
z akumulatorka np. wiertarki;
RC5 – doświadczony włamywacz używa używa
elektrycznych narzędzi na przykład, wyrzynarki
lub piły szablastej/piły wycinarkowej/i szlifierki
kątowej z dyskiem o maksymalnej średnicy
125 mm;
RC6 – doświadczony włamywacz używa używa
mocnych elektrycznych narzędzi, na przykład
wyrzynarki lub piły szablastej, szlifierki kątowej
z dyskiem o średnicy maksimum 230 mm.

Sejfy i multisejfy
Zgodnie z przepisami prawa instytucje
finansowe zobowiązane są do przechowywania wartości pieniężnych według
określonych zasad i przy zastosowaniu
odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Całościowe zaprezentowanie podjętej

Fot. 2. Sejf z zamkiem elektronicznym
Źródło: Archiwum.Allegro.pl
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urządzeń do przechowywania wartości
pieniężnych jest o tyle istotnym procesem, gdyż to odporność na włamanie
sejfu lub kasy pancernej decyduje przede
wszystkim o dopuszczalnych górnych limitach przechowywanych wartości.

Tabela 1. Limity wartości pieniężnych wyrażone w jednostkach obliczeniowych

urządzenie – urządzenie mechaniczne o określonej odporności na włamanie, służące do przechowywania i transportu wartości pieniężnych.

pomieszczenie – wydzielona część budynku
o określonej klasie odporności na włamanie, służąca do przechowywania wartości pieniężnych.

W powyższej tabeli zostały przedstawione dopuszczalne limity wartości
pieniężnych przechowywanych w urządzeniach o określonej odporności na włamanie oraz przy zastosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa.
Zgodnie z definicją rozporządzenia
jednostka obliczeniowa, w której wyrażone są dopuszczalne limity przechowywanych wartości, to 120-krotność
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie
z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada
2018 r. (M.P. 2018 poz. 1100) przeciętne
wynagrodzenie w trzecim kwartale 2018 r.
wyniosło 4580,20 zł. Oznacza to, że przy-

Fot. 3. Multisejf kasjerski
Źródło: ImgED
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kładowo w urządzeniach spełniających
I klasę odporności na włamanie dopuszczalny limit przechowywanych wartości
pieniężnych wynosi obecnie 549 624 zł,
zaś w przypadku zastosowania dodatko-

wo zabezpieczeń elektronicznych wartość
ta jest odpowiednio wyższa. Wyposażenie
sejfów i kas pancernych w system sygnalizacji włamania i napadu obejmuje zazwyczaj wyposażenie urządzenia w zamek
elektroniczny z funkcją cichego alarmu,
czujnik otwarcia drzwi oraz czujnik inercyjny/sejsmiczny.
Zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach typu „otwarty bank” jest niemałym wyzwaniem, o czym już wspomniano
na początku niniejszego artykułu. Coraz
częściej, odgrodzone stanowiska kasjerskie zastępowane są przez przestronne
i otwarte stanowiska obsługi. Nowemu
modelowi funkcjonowania placówek
bankowych towarzyszy, zatem wprowadzanie coraz to nowszych zabezpieczeń
technicznych. Dotychczasowe sejfy i kasy
pancerne coraz częściej zastępowane są
przez sejfy kasjerskie, multisejfy czy dyspensery. W ofercie producentów urządzeń
do przechowywania wartości pieniężnych
znajdujemy coraz więcej modeli, których
funkcjonalności pozwalają stosować je
w tych wszystkich miejscach, gdzie mamy
do czynienia z ciągłym obrotem gotówki.
Zasadniczą zaletą sejfów kasjerskich jest
przede wszystkim podział na dwie funkcjonalne części zamykane niezależnie od
siebie: szufladę kasjerską (przeznaczoną
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do przechowywania gotówki do celów
operacyjnych) oraz komorę depozytową
(przeznaczoną do przechowywania nadmiaru gotówki). Zdeponowanie nadmiaru
gotówki powinno odbywać się bez konieczności otwierania części depozytowej
sejfu. Wystarczy, że szuflada kasjerska wyposażona jest w odpowiedni otwór wrzutowy, którego konstrukcja spełnia funkcję
„anty-fishingu”. Urządzenia do przechowywania wartości pieniężnych wyposażonych we wrzutnie znajdują zastosowanie
przede wszystkim w tych miejscach, gdzie
istnieje potrzeba centralnego punktu depozytowego i wszędzie tam, gdzie dostęp
do zdeponowanych pakietów powinien
być ograniczony wyłącznie dla ściśle określonego grona osób.
Urządzeniem dedykowanym i zaprojektowanym z myślą o stanowiskach kasjerskich jest multisejf, łączący funkcje
antywłamaniowe i antynapadowe. Multisejfy spełniają zazwyczaj niższe klasy
odporności na włamanie (S1 i S2 według
PN-EN 14450 lub I/DI według PN-EN 1143-1/
PN-EN 1143-2) i z tego względu powinny
być traktowane raczej, jako urządzenia
przeznaczone do przechowywania gotówki w godzinach otwarcia placówki finanso-

wej i pod nadzorem pracownika. Otwarcie
urządzenia następuje poprzez użycie indywidualnego kodu autoryzującego i wybranie numeru szuflady. W zależności od
modelu i konfiguracji urządzenia poszczególne szuflady mogą pełnić funkcję operacyjną lub depozytową z możliwością
otwarcia, jako wrzutni. Co więcej, otwarcie każdej szuflady może następować
z innym opóźnieniem czasowym, możliwa
jest również sygnalizacja o niedomknięciu
szuflady. Wyprowadzenie sygnału i podłączenie do systemu alarmowego pozwala
w razie potrzeby na użycie przez kasjerów
kodu pod przymusem i wyzwolenie cichego alarmu. W pamięci multisejfu może
zostać zaprogramowanych jednorazowo
od kilku do nawet kilkuset użytkowników.
Warto w tym miejscu podkreślić, że dzięki
automatycznej blokadzie kasjerów, w czasie pracy jednego pracownika pozostali
użytkownicy nie mają możliwości korzystać z urządzenia. Dodatkowo w niektórych modelach istnieje możliwość przypisania różnych praw dostępu do szuflad
dla różnych użytkowników. W rejestrze
historii zdarzeń można pomieścić nawet
kilkadziesiąt tysięcy wpisów, co pozwala
prześledzić, kto, kiedy i w jakim zakresie

posiadał dostęp do przechowywanych
wartości.
W przypadku instytucji finansowych
o rozbudowanej strukturze i rozproszonej
sieci placówek, standardem dzisiaj powinna być możliwość zdalnego zarządzania
multisejfami. Zastosowanie sieciowego
modułu komunikacyjnego pozwala realizować funkcje administratora na odległość.
Za pomocą centralnej aplikacji możliwa
jest między innymi modyfikacja podstawowych ustawień, aktywacja i dezaktywacja
użytkowników, przegląd rejestru zdarzeń
oraz zmiana zakresu dostępów użytkowników. Dzięki modułowi komunikacyjnemu można sterować multisejfem również
za pośrednictwem komputera kasjera czy
dokonać integracji z innymi systemami lub
programami wykorzystywanymi przez placówkę bankową.

Sergiusz Parszowski
Niezależny ekspert i doradca do spraw
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Audytor systemów bezpieczeństwa instytucji
publicznych i podmiotów gospodarczych.
Wykładowca akademicki oraz prelegent konferencji
naukowych.
www.instin.pl, e-mail: sergiusz.parszowski@instin.pl
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ZARZĄDZANIE | MONITORING WIZYJNY

NUUO CMS – SCENTRALIZOWANY
SYSTEM ZABEZPIECZENIA WIZYJNEGO
PLACÓWEK INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W

przypadku konwencjonalnego
systemu monitoringu wizyjnego obsługa polega na nieustannym wpatrywaniu się przez operatora w kilka, kilkanaście a czasem nawet
w kilkadziesiąt obrazów jednocześnie.
Tym sposobem jeden człowiek obarczony jest całkowitym ciężarem detekcji
potencjalnych zagrożeń. Jak wiadomo,
ludzka percepcja jest ograniczona i bywa
niestety zawodna, co niesie za sobą ryzyko przeoczenia zagrożeń w wyniku na
przykład przemęczenia pracownika. Powyższy model ochrony wymaga również
zapewnienia ochrony fizycznej 24h/dobę
w każdym z zabezpieczonych obiektów,
niezależnie od ich wielkości. Dla ogólnokrajowego banku z dużą liczbą większych
i mniejszych oddziałów przekłada się to
na ogromne koszty.
Idąc z duchem czasu, a co ważniejsze,
z duchem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, NUUO podchodzi
do zabezpieczenia tego typu obiektów
w zupełnie nowy, innowacyjny sposób.
W placówkach banku czy innych instytucji wielooddziałowych instaluje się
kamery IP, oraz rejestratory/serwery zapisu i analityki wideo NUUO zbudowane
w oparciu o najwyższej klasy komponenty, oraz wg potrzeb wyposaża się w najbardziej zaawansowane mechanizmy
bezpieczeństwa takie jak:
 Raid 0,1,5,6,10, dzięki którym uzyskamy ponadprzeciętne bezpieczeństwo
zapisanych na dyskach nagrań.
 Zasilacz redundantny i zapasowa karta sieciowa, które pozwalają uniezależnić serwery od awarii okablowania,
zasilania czy sprzętu sieciowego.
Jeżeli tak zaawansowane rozwiązania
to nadal za mało, najbardziej wymagające obiekty możemy wyposażyć w serwer
nadmiarowy, który w sposób ciągły monitoruje stan pozostałych serwerów zapisu, a w razie potrzeby przejmuje wszystkie funkcje uszkodzonego urządzenia.
Zbudowany w ten sposób system CCTV
zapewnia nieporównywalne z innymi,
16

1/2019 Ochrona Mienia i Informacji

dostępnymi obecnie na rynku systemami
bezpieczeństwo nagrań.
Najważniejszą funkcją jest jednak
to, że w urządzeniach rejestrujących definiujemy szereg analityk w taki sposób,
aby ciężar detekcji zagrożeń przenieść na
automatyczne algorytmy: przekroczenie
linii, wejście w strefę, pojawienie się, lub
zniknięcie obiektu, zatrzymanie w strefie. Niezawodność analityk możliwa jest
do uzyskania dzięki kalibracji kamer
w systemie. Na etapie instalacji wskazujemy, na jakiej wysokości kamera jest
zawieszona, pod jakim kątem jest pochylona w stosunku do podłoża, jaka jest
szerokość kadru kamery. Dzięki kalibracji
system dokładnie wie, czy obserwowany
obiekt to człowiek, samochód osobowy,
czy wielka ciężarówka, oraz z jaką prędkością się porusza.

Stosując serwery NUUO możemy zredukować ochronę fizyczną do niezbędnego minimum. Zarządzanie systemem
realizowane jest centralnie, wykorzystując jedno lub maksymalnie kilka pomniejszych centrów monitoringu. W każdym
takim centrum znajdują się stacje operatorskie wyposażone w oprogramowanie
NUUO CMS oraz ściana monitorów wyświetlająca sekwencje obrazów z losowo
wybranych obiektów. Jeżeli w którejś
z lokalizacji wystąpi naruszenie kryteriów zaprogramowanej analityki wideo,

operator dostaje informację o zaistniałym alarmie. Automatycznie otrzymuje
obraz wideo z chwili zdarzenia i podgląd
na żywo. Wówczas w gestii pracownika
leży decyzja, czy alarm jest zasadny, czy
też nie. Jeżeli weryfikacja wykazała, że
alarm jest fałszywy, operator oznacza go,
jako fałszywy, co kończy życie zdarzenia
w systemie – alarm zostaje obsłużony. Natomiast w sytuacji, gdy alarm jest prawdziwy, operator automatycznie otrzymuje
szereg instrukcji do wykonania. Oznacza
on alarm jako prawdziwy i jednocześnie
wykonuje otrzymane instrukcje takie jak
np.: wezwanie odpowiedniej grupy ochrony pod określony adres.
Wykorzystując mechanizmy, na jakich bazuje NUUO CMS jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć zasoby ludzkie
niezbędne do zabezpieczenia niezwykle
rozległych systemów. Ciężar wychwycenia
potencjalnego zagrożenia przejmuje bezkonkurencyjny system CCTV, który nigdy
nie śpi i nie potrzebuje przerwy na lunch.
NUUO CMS wynosi zabezpieczenie wizyjne banków na wyższy poziom. Instytucja
finansowa zabezpieczając swoje oddziały
za pomocą rozwiązań NUUO zyskuje unikalny i niezawodny sposób ochrony swoich pracowników, klientów i znajdującego
się w placówkach mienia.

Tomasz Białek
Inżynier ds. Zintegrowanych Systemów
Bezpieczeństwa Miwi Urmet sp. z o.o.
Miwi Urmet Sp. z o.o.
91-341 Łódź
ul. Pojezierska 90A
tel. 42 616 21 00
miwi@miwiurmet.pl
www.miwiurmet.pl
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SYSTEM ALARMOWY DLA BANKU
Banki to instytucje (osoby prawne) prowadzące
działalność depozytowo-kredytową, których
działanie reguluje ustawa Prawo bankowe. Z uwagi
na rodzaj świadczonych usług oraz dysponowanie
środkami pieniężnymi klientów, podmioty te
zaliczane są do instytucji zaufania publicznego.
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W

myśl ustawy o zarządzaniu
kryzysowym banki są również
obiektami infrastruktury krytycznej, tj. mają kluczowe znaczenie dla
bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa.

Stopień bezpieczeństwa SSWiN
Instytucje finansowe są podmiotami
o wysokim lub średnim stopniu ryzyka
włamania, dlatego posiadane przez nie
zabezpieczenia powinna cechować wysoka odporność na działania potencjalnych

PROJEKTY | BANKOWE SYSTEMY ALARMOWE
pozwalają na podział systemu na 32 strefy
i 8 partycji.
Możliwości central nie kończą się na
wykrywaniu i informowaniu o próbach
włamania. Uproszczone funkcje kontroli
dostępu oraz automatyki budynkowej odgrywają nie mniej ważną rolę w ochronie
banków.

Obsługa systemu

intruzów, posiadających głęboką wiedzę
o SSWiN i dysponujących specjalistycznymi narzędziami. W związku z tym chroniące je systemy alarmowe muszę spełniać
wymagania stopnia 3 (Grade 3) normy
EN 50131-1.
Mimo że wymagania normy dotyczą
indywidualnie każdego urządzenia, to
cała instalacja traktowana jest jako jednostka. Oznacza to, że element o najniższym stopniu zabezpieczenia definiuje
stopień systemu.
Bankowy system alarmowy musi posiadać mechanizmy i funkcje określone
przepisami, a zwłaszcza: dwukierunkową
komunikację między urządzeniami, szyfrowanie danych oraz mechaniczną odporność na uszkodzenia i próby demontażu.

Manipulator to podstawowe urządzenie
do zarządzania i sterowania systemem.
Z tego względu musi być zabezpieczony
przed otwarciem i oderwaniem od podłoża oraz wykazywać dużą odporność na
uszkodzenia mechaniczne.
Ważnym przykładem jest INT-TSI – 7-calowy manipulator dotykowy z ekranem
pojemnościowym i konfigurowalnym interfejsem graficznym. Model oferuje możliwość podglądu obrazu z kamer IP, a także
podwojenie maksymalnej liczby manipulatorów w systemie (do 16), dzięki opcji MASTER/SLAVE.
Ciekawą opcją jest 7-calowy INT-TSH
oraz INT-TSG z wyświetlaczem o przekątnej 4,3 cala. Ekrany startowe obu urządzeń można dostosować do potrzeb użytkownika. Dodatkowo INT-TSG dysponuje
wskaźnikami LED informującymi o stanie
systemu.

W ofercie SATEL znajdują się również:
INT-KLCD, INT-KLCDR oraz INT-KLFR, które również spełniają wymogi Grade 3.
To tradycyjne manipulatory klawiaturowe
z wyświetlaczem LCD, działające w trybie
tekstowym. Każdy posiada 2 wejścia, zaś
INT-KLFR wyposażono w 2 wejścia mogące pracować jako 3-parametryczne. Dwa
ostatnie modele mają wbudowany czytnik kart zbliżeniowych.
Tę samą funkcję posiada INT-SCR
(klawiatura strefowa), obsługująca także
funkcje kontroli dostępu. To praktyczne
rozszerzenie SSWiN, które w razie konieczności umożliwia podwójną weryfikację, na
podstawie karty bezstykowej i hasła. Ma to
szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa
stref i pomieszczeń, np. skarbiec, do których uprawniania posiada tylko określona
grupa pracowników banku.

Detekcja i powiadamianie
Kluczowym elementem SSWiN są czujki.
Modele OPAL Pro oraz AGATE posiadają
podwójne zabezpieczenie przed sabotażem, a także aktywny antymasking IR,
zgodny z normą EN 50131-2-4.
Ten ostatni pozwala na natychmiastowe wykrycie próby unieszkodliwienia czujek – poprzez zamalowanie lub
zasłonięcie – oraz błyskawiczne przeka-

Centrala alarmowa
Pełną zgodność z wymogami EN 50131-1
posiadają centrale alarmowe serii INTEGRA
Plus, firmy SATEL.
Przykładem jest INTEGRA 256 Plus,
obsługująca do 256 wejść (także w konfiguracji 3EOL) i wyjść. Model oferuje możliwość programowania rezystancji parametrycznej. Urządzenia INTEGRA Plus
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wynosi 6A (3A zasilanie + 3A ładowanie
baterii).
Cechują go: wysoka sprawność energetyczna, bardzo dobre parametry zasilania,
filtr przeciwzakłóceniowy i aktywny układ
korekcji współczynnika mocy PFC (do 0.98).

Integracja i zarządzanie

zanie informacji do centrali alarmowej.
Powiadomienie o zdarzeniu może trafić
do odpowiednich służb, agencji ochrony
i użytkownika – w zależności od konfiguracji systemu.
Wykorzystanie modułów komunikacyjnych INT-GSM i ETHM-1 Plus wzbogaca możliwości komunikacyjne systemu
INTEGRA Plus o dodatkowe tory transmisji: GPRS oraz sieć Ethernet. Współpraca
tych modułów umożliwia realizację dwutorowego monitoringu – Dual Path Reporting – zgodnego z EN 50136.

Rozbudowa systemu
Rozszerzenie możliwości centrali alarmowej, a także ułatwienie rozbudowy instalacji, to podstawowe zadania ekspanderów. SATEL oferuje 3 modele, spełniające
wymogi Grade 3:
 INT-E, moduł rozszerzający system
o 8 wejść, w tym 3-parametrycznych





INT-O, posiadający 8 niskonapięciowych wyjść typu OC lub przekaźnikowych
INT-PP,
wzbogacający
centralę
o 8 wejść oraz 8 wyjść – 4 typu OC
i 4 przekaźnikowe. Urządzenie obsługuje wejścia 2- i 3-parametryczne.

Urządzenia SATEL umożliwiają stworzenie instalacji spełniającej rygorystyczne
wymagania Grade 3, w której system alarmowy można połączyć z monitoringiem,
kontrolą dostępu i sygnalizacją przeciwpożarową – kluczowymi dla ochrony
banków.

Zasilanie
Bezpieczeństwo banku w ogromnej mierze zależy od sprawnego zasilania systemu alarmowego. Impulsowe zasilacze
buforowe zapewniają jego nieprzerwane
działanie, nawet gdy podstawowe źródło
energii jest niedostępne. W takim przypadku, zasilacz dostarcza prąd z podłączonego akumulatora.
Model APS 612 zasila urządzenia
działające pod napięciem 12 V DC. Wyposażony jest w zabezpieczenia termiczne,
przeciwzwarciowe, a także przeciwprzeciążeniowe. Jego wydajność prądowa

Z myślą o rozproszonych terytorialnie
placówkach bankowych, firma SATEL przygotowała oprogramowanie INTEGRUM,
służące do scentralizowanego, wygodnego i efektywnego zarządzania systemami
bezpieczeństwa, bazującymi na centralach
INTEGRA Plus.

Artykuł Firmy SATEL
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BANKI ZAGROŻONE SZPIEGOSTWEM
PRZEMYSŁOWYM

S

zpiegostwo przemysłowe (korporacyjne, handlowe, bankowe),
w odróżnieniu od wywiadu gospodarczego, który ogranicza się do gromadzenia informacji ogólnie dostępnych, to
niejawne i nielegalne działania związane
z inwigilacją konkurencji w celu uzyskania przewagi rynkowej. Stanowi rodzaj
działań wywiadowczych prowadzonych
dla celów komercyjnych, w odróżnieniu
od tych działań wywiadowczych, które
prowadzone są przez państwa dla zabezpieczenia swoich interesów narodowych.
Szpiegostwo przemysłowe (korporacyjne, bankowe) jest swego rodzaju lustrzanym odbiciem szpiegostwa, a właściwie
wywiadu „państwowego”. Przejęło wiele
jego metod działania, niektóre adoptując
do własnych potrzeb.
Wywiad gospodarczy i szpiegostwo
przemysłowe prowadzą działalność polegającą na zdobywaniu informacji na potrzeby walki konkurencyjnej. Jednak wywiad gospodarczy uzyskuje je za pomocą
uznanych powszechnie, legalnych metod,
takich jak: przegląd oficjalnych baz danych i stron internetowych, publikacje
prasowe, audycje radiowe i telewizyjne,

Fot. 1.
Źródło: Kiplinger

Rys. 1.
Źródło: themoscowtimes.com

uczestnictwo w konferencjach, wystawach itp. Wywiad gospodarczy posługuje
się, więc metodami, które określane są
mianem „białego wywiadu” lub „wywiadu
ze źródeł otwartych” (z ang. OSINT – Open
Source INTelligence).
Szpiegostwo przemysłowe natomiast adoptowało do swoich potrzeb
wiele innych metod działań wywiadów
państwowych, takich jak: wykorzystanie osobowych źródeł informacji (z ang.
HUMINT – HUmint INTelligence), wywiad

teleinformatyczny (z ang. SIGINT – SIgnal
INTelligence), elektroniczny (z ang. ELINT
– ELectronic INTelligence) itp.
Celem prowadzenia przemysłowych
(tu: bankowych) operacji szpiegowskich
mogą być tajemnice handlowe (bankowe), takie jak specyfikacje, przepisy, dane
klientów, polityka kredytowa i inwestycyjna banku, plany nowych produktów
bankowych (finansowych), biznes-plany.
Szpiegostwo przemysłowe (korporacyjne/
bankowe) obejmuje również korupcję,
szantaż i szeroko pojmowaną inwigilację
technologiczną. W wielu przypadkach
celem szpiegostwa przemysłowego jest
uzyskanie jakichkolwiek danych o konkurencyjnym banku, które mogą być wykorzystane dla uzyskania przewagi na rynku.
Szpiegiem przemysłowym może być
tzw. „insider”, czyli osoba, której udało się
uzyskać zatrudnienie w przedsiębiorstwie
będącym celem ataku szpiegowskiego
lub inny niezadowolony pracownik takiego przedsiębiorstwa, który handluje
informacjami dla zysku czy z osobistej
zemsty. Szpiedzy mogą również infiltrować konkurencyjne przedsiębiorstwa
wykorzystując taktykę tzw. inżynierii
społecznej (socjotechniki) poprzez przemyślane wprowadzanie w błąd pracowników przedsiębiorstwa, skłaniające ich do
ujawnienia jego tajemnic.
Czasami szpiedzy przemysłowi dokonują fizycznego włamania do pomieszczeń przedsiębiorstwa będącego celem
ich przeszukania. W takich przypadkach
mogą oni skopiować zbiory na dyskach
twardych niezabezpieczonych komputerów, skopiować pozostawione dokumenty, a nawet przeszukać kosze na śmieci
w poszukiwaniu brudnopisów dokumentów. Obecnie coraz bardziej rośnie liczba wtargnięć poprzez sieci korporacyjne przedsiębiorstw. Wspomniane wyżej
fizyczne włamania przeprowadzane są
również po to, aby uzyskać początkowy
dostęp do sieci banku będącego celem
ataku. Na podstawie skradzionych np. kodów dostępowych przeprowadzany jest
zaawansowany atak na jego system inOchrona Mienia i Informacji 1/2019
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formatyczny, a następnie ciągła kradzież
danych z tego systemu.
Do celów szpiegostwa przemysłowego
(bankowego) wykorzystywane są również
możliwości nagrywania i transmisji danych, w jakie wyposażone są telefony komórkowe. Pozostawienie takiego telefonu
w pomieszczeniach, w których prowadzone są narady lub inne ważne konsultacje
umożliwia ich zdalne kontrolowanie. Powszechne staje się również wykorzystywanie do celów szpiegowskich, urządzeń
nagrywających lub monitorujących ukrytych w okularach, piórach i długopisach
lub przenośnych pamięciach USB.
Eksperci twierdzą, że kradzież tajemnic handlowych korporacji osiągnęła
poziom epidemii. W Polsce nie prowadzi
się statystyk spraw związanych z wykradaniem tajemnic przedsiębiorstw. Natomiast w USA, wg analiz statystycznych
przeprowadzonych przez firmę prawniczą
O’Melveny & Myers, liczba spraw związanych z takimi kradzieżami, prowadzonych przed sądami federalnymi uległa
podwojeniu w latach 1988–95 i ponownemu podwojeniu w latach 1995–2004.
Podobne podwojenie nastąpiło do końca
2017 roku. Z szacunkowych danych statystycznych amerykańskich ekspertów
wynika, że w 2006 roku w efekcie działań
związanych ze szpiegostwem korporacyjnym globalny biznes poniósł straty w wysokości 200 miliardów USD.
Przykładem szpiegostwa przemysłowego w bankach może być sprawa S. Alejnikova – programisty banku inwestycyjnego Goldman Sachs, który ukradł kody
oprogramowania operacji giełdowych
z zamiarem przekazania nowemu pracodawcy, firmie Teza Technologies z Chicago, skazanego na karę 15 lat więzienia.
Inny pracownik banku Herve Falciani,
były inżynier systemów informatycznych
w HSBC (w wielu krajach uważany za
„whistleblowera”), ujawnił szczegóły kont
bankowych 100 tys. klientów, za co został
oskarżony w Szwajcarii o szpiegostwo
przemysłowe. Jak dotąd uniknął kary,
uciekając za granicę, ale zostanie w tym
kraju aresztowany, jeżeli tylko się w nim
pojawi.
W polskim prawodawstwie szpiegostwo korporacyjne/przemysłowe pojmowane jest w węższym znaczeniu (w tym
wypadku użyto określenia „gospodarcze”) i określane, jako: fakt bezprawnego
uzyskania informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa, ujawnienie jej innej osobie lub wykorzystanie we własnej
działalności gospodarczej. W Polsce nie
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ma odrębnego prawa penalizującego
szpiegostwo przemysłowe, natomiast
przewiduje się odpowiedzialność za naruszenia lub zagrożenie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca,
którego interes został zagrożony lub naruszony, może wykorzystać ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i żądać,
zgodnie z: art. 18 tej ustawy: zaniechania
niedozwolonych działań; usunięcia ich
skutków; łożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia; naprawienia
wyrządzonej szkody; wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści; zasądzenia
odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny.
Natomiast art. 23 tej ustawy stanowi, że kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy,
ujawnia innej osobie lub wykorzystuje
we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną
szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozba-

Fot. 2.
Źródło: AP Photo

wienia wolności do lat 2. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowić może
również przestępstwo, o którym mowa
w art. 23 wymienionej ustawy oraz art.
260 kodeksu karnego.
W Polsce firmy często rezygnują z dochodzenia sprawiedliwości, głównie ze
względu na trudności z udowodnieniem
przestępstwa szpiegostwa przemysłowego, a także ze względu na stosunkowo
niskie kary dla potencjalnych szpiegów.
Zdarza się jednak, że wykorzystują wiedzę
o fakcie kradzieży informacji, jako element swego rodzaju szantażu np. w negocjacjach z firmą, która dopuściła się kradzieży jej tajemnic.
Tymczasem na świecie przestępstwa
związane ze szpiegostwem przemysłowym
karane są z całą bezwzględnością. W Stanach Zjednoczonych przestępstwa tego
rodzaju karane są na podstawie ustawy
Economic Espionage Act, z 1996, która
przewiduje m.in. karę 15 lat więzienia dla
osoby, która w wyniku szpiegostwa prze-

mysłowego spowodowała straty określonej organizacji gospodarczej na kwotę
większą niż 500 tys. USD, a firmę, która
przyczyniła się do powstania takiej straty –
na grzywnę w wysokości 10 mln USD.
Nie odstrasza to innych. Potencjalne
zyski przewyższają najczęściej straty, jakie
mogą wyniknąć z faktu ujawnienia stosowania nielegalnych metod zdobywania
informacji o konkurencji. Świadczyć o tym
może inny przykład głośnej afery związany ze szpiegostwem przemysłowym
w bankach, z udziałem tzw. insidera, czyli
osobowego źródła informacji. Informacja
o tym przypadku pochodzi z zarzutów sądowych, jakie amerykański PNC Bank wysunął wobec swojej byłej pracownicy Eileen Daly i jej nowemu pracodawcy bankowi
Morgan Stanley (sprawa sądowa z 14 marca 2014). E. Daly przed odejściem z pracy,
mając jeszcze dostęp do listy klientów,
stanowiącej tajemnicę handlową banku,
„ściągnęła” ją na swój firmowy komputer
i sfotografowała za pomocą niewielkiego
smartfonu. Zdjęcia te przekazała następnie swemu nowemu pracodawcy, który
w ten sposób stał się właścicielem ściśle
chronionej informacji, istotnej dla przyszłości instytucji. Powyższa historia jest
szczególnym przypadkiem szpiegostwa
korporacyjnego, kiedy jedna z firm próbuje wykraść drugiej ważne dla niej informacje, wykorzystując, pracownika pierwszej
z firm, odchodzącego z pracy.
Swego rodzaju szpiegostwo przemysłowe wobec banków prowadzone jest
również przez grupy przestępcze. Działalność grup przestępczych (kradzież
środków finansowych lub know-how)
poprzedzona jest często gruntownym
rozpoznaniem sytuacji w banku, wyjawieniem słabych punktów w systemach zabezpieczeń itp. Często grupy te pozyskują
informatorów wewnątrz banku. Przykładowym celem takiego rozpoznania może
być np. ustalenie wysokości transferowanych kwot monitorowanych przez banki,
wykorzystując źródło osobowe w dziale
ryzyka banku.
Przykładem działań przestępczych
wobec banków może być rosyjska grupa przestępcza Anunak – specjalizująca
się w atakach na wewnętrzne systemy banków. Ich ataki cybernetyczne
na systemy bankowe poprzedzone są
gruntownym rozpoznaniem banku, jego
zabezpieczeń, a dostęp do systemów informatycznych często uzyskiwany przez
kradzież, atak socjotechniczny lub drogą agenturalną. „Sukcesy” grupy mierzone są skalą strat ich ofiar – prawdo-
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Fot. 3.
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podobnie w ciągu 2 lat, pomiędzy 2012,
a 2014 rokiem, okradła ona banki i inne
instytucje na kwotę ok. 25 milionów dolarów, z czego 18 milionów, tylko w roku
2014. Z kolei w Wielkiej Brytanii, 61-letni
lord Hugh Rodley został skazany w Londynie na 8 lat więzienia, za opracowanie
planu okradzenia banku i prania gotówki w „zuchwały i wyszukany” sposób.
Wykorzystał w tym celu m.in. nadzorcę
z ochrony banku i hakerów
Specjalne operacje techniczne jakie
realizowane są przez komórki szpiegowskie konkurencyjnych banków, przedstawiono poniżej:
 włamania do biur konkurencyjnego
banku, w których przechowywana jest
wartościowa informacja;
 włamywanie się do biur własnej instytucji (przez pozyskanego w tym
celu insidera) wykorzystując znajomość systemów zabezpieczeń, czego
efektem są: kradzieże dokumentów,
laptopów, dysków i innych nośników
/niekiedy zgłaszane, jako przepadek
mienia, a nie informacji/;
 pozyskanie danych niezbędnych do
cyber-ataków przeciwko elementom
systemu informacyjnego;
 włamania komputerowe, przechwytywanie rozmów i informacji przesyłanych drogami telekomunikacyjnymi.
Dotyczy to faksów i telefonów, ale także poczty elektronicznej;
 wykorzystanie metod hakerskich dla
przejęcia informacji przechowywa-







nych i przetwarzanych w sieciach
i systemach teleinformatycznych;
podsłuchiwanie rozmów telefonicznych;
tropienie, inwigilacja i lokalizacja kierowniczej kadry konkurenta z wykorzystaniem obserwacji fizycznej, GPS,
kamer, a także zdjęć satelitarnych;
wręczanie łapówek /w celu kompromitacji i szantażu/;
przeszukiwanie śmietników /w celu
odszukania porzuconych materiałów
informacyjnych/.

Mówiąc o szpiegostwie przemysłowym/bankowym nie można zapomnieć
o odpowiednim zabezpieczeniu sieci
IT banków ze względu na powszechnie
stosowaną obecnie bankowość elektroniczną. Termin bankowość elektroniczna
dotyczy usług świadczonych przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów dystrybucji. Do usług tych należą operacje
depozytowe, kredytowe, zarządzanie rachunkiem bankowym, doradztwo finansowe, operacje rozliczeniowe itp. Możliwość korzystania z tej usługi uzyskuje się
poprzez dostęp do elektronicznych kanałów dystrybucji, które mogą tworzyć zamknięte jak i otwarte sieci elektroniczne.
Zagrożenia bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych związane są
z ich przetwarzaniem i przechowywaniem
i to zarówno po stronie banku, jak i klienta. Metod, jakimi posługują się szpiedzy
przemysłowi, a także przestępcy w celu

dotarcia zarówno do informacji bankowych, jak i zasobów finansowych banków
jest bardzo wiele. Wymienimy kilka z nich
bez ich szczegółowego omawiania:
 sniffing – podsłuchiwanie sieci umożliwiające poznanie treści przekazu,
 spoofing – polegający na podszywaniu się pod inny komputer należący
do danej sieci, przejmując dzięki temu
sesję użytkownika wraz z komputerem,
 network snooping – czyli badanie
parametrów sieci, ze szczególnym
uwzględnieniem stosowanych zabezpieczeń,
 Domain Name System (DNS), ze szczególnym uwzględnieniem przydatności na ataki Denial Of Service (DOS),
związane z zajęciem przez jednego
z użytkowników dzielonych zasobów
systemu tak, że pozostali użytkownicy
nie mają do nich dostępu,
 ataki man-in-the-middle – polegające na monitorowaniu połączenia
przez niepowołaną osobę pośredniczącą w transmisji danych pomiędzy
klientem i serwerem, różne przejawy
komputerowego sabotażu i cyberterroryzmu
 ataki z użyciem szeregu programów
ingerujących w systemy informatyczne (bakterie, robaki, wirusy, konie trojańskie)
 bomby logiczne, czyli ukryte fragmenty programów uruchamianych w ustalonym czasie lub po zajściu określonego zdarzenia,
 nieautoryzowany dostęp do systemu poprzez tzw. furtki, czyli wejścia
pozwalające omijać zabezpieczenia,
ataki na zasoby baz danych, a także
sabotaż i cyberterroryzm, np. przy
użyciu bomb elektromagnetycznych
niszczących zasoby baz danych,
 błędy i przeoczenia obsługujących
system, zagrożenia losowe i środowiskowe, błędne funkcjonowanie
serwera oraz działania nieuczciwych
pracowników.

Przeciwdziałanie szpiegostwu
przemysłowemu/bankowemu
W dużych zachodnich korporacjach i bankach już wiele lat temu zauważono, że
rosnący profesjonalizm szpiegów korporacyjnych wymusza wprowadzenie w korporacji/banku profesjonalnego przeciwdziałania tj. struktur kontrwywiadu
przemysłowego (bankowego, korporacyjnego). Taka struktura, komórka kontrOchrona Mienia i Informacji 1/2019
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Fot. 4.
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wywiadowcza (KW) powinna prowadzić
w firmie nie tylko działalność analityczną,
której praca powinna wskazywać skąd
mogą pochodzić możliwe zagrożenia
szpiegostwem, ostrzegać przed nieuczciwą konkurencją itp., ale również prowadzić operacyjną działalność kontrwywiadowczą.
Do zadań komórki kontrwywiadu
przemysłowego/bankowego należą m. in.:
1. Działania oficjalne, takie jak:
 analiza stanu bezpieczeństwa,
 opracowanie propozycji dot. wdrażania procedur bezpieczeństwa,
 opracowanie i nadzór nad audytami: bezpieczeństwa fizycznego,
sieci IT, sieci bezprzewodowych,
odporności na atak socjotechniczny itp.,
 szkolenia z zakresu ochrony informacji,
2. Działania nieoficjalne, takie jak:
 pozyskiwanie osobowych źródeł
informacji /OZI/ dla pracy KW,
 prowadzenie własnych OZI,
 rozpoznanie zagrożeń osobowych,
 identyfikacja zagrożeń technicznych /podsłuchy, podglądy, włamania hakerskie/,
 zabezpieczenie ważnych przedsięwzięć banku pod względem KW,
 rozpracowanie wiarygodności potencjalnych partnerów,
 weryfikacja kadr.
24

1/2019 Ochrona Mienia i Informacji

Z kolei istotnym warunkiem prowadzenia właściwej polityki bezpieczeństwa
bankowych operacji elektronicznych
jest opracowanie przez bank odpowiednich procedur bezpieczeństwa, a podmioty korzystające z tych usług bezwzględnie
powinny przestrzegać tych zabezpieczeń
(w przypadku klientów instytucjonalnych,
również poprzez wprowadzenie własnych
procedur zabezpieczających systemy informatyczne).
Banki oraz inne obiekty bankowe
podlegają obowiązkowej ochronie i wymagają najwyższych i najdokładniejszych
rodzajów zabezpieczeń technicznych.
Z pewnością poza nimi nie istnieje wiele
obiektów, dla których również stawiane
są tak wysokie wymagania. Wysokiej klasy wyposażenie w sprzęt zabezpieczenia
technicznego (systemy alarmowe, telewizja przemysłowa) oraz wzmożona czujność uzbrojonych pracowników ochrony
odstrasza potencjalnych sprawców zagrażających chronionemu mieniu.
Stosownie do postanowień art. 5
ust. 3 i 4 w zw. z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z późn. zm.)
Prezes Narodowego Banku Polskiego
sporządza i na bieżąco aktualizuje szczegółowy wykaz obiektów bankowych,
które podlegają obowiązkowej ochronie
przez specjalistyczne uzbrojone formacje
ochronne lub odpowiednie zabezpieczenia techniczne. Umieszczenie w wykazie
określonego obiektu bankowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Postanowienie Zarządu NBP z dnia 6 lipca 2005 r. ustala dwa niżej wymienione
kryteria umieszczania obiektów bankowych w wykazach obszarów, obiektów
i urządzeń podlegających obowiązkowej
ochronie przez specjalistyczne uzbrojone
formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne:
1. Kryterium obligatoryjne – jeżeli ilość
przechowywanych bądź transportowanych wartości pieniężnych przekracza 1,5 jednostki obliczeniowej. Do
tego limitu nie wlicza się wartości pieniężnych przechowywanych w bankomatach znajdujących się na terenie
danego obiektu bankowego.
2. Kryterium fakultatywne – jeżeli
w obiekcie przechowywane są lub
przetwarzane informacje ważne dla
bezpieczeństwa banku. Kryterium to
stosuje się na wniosek zainteresowanego banku.
Opracowanie i zorganizowanie skutecznej ochrony obiektów bankowych

powinno uwzględniać analizę ryzyka,
która z kolei powinna obejmować analizę wartości zasobów bankowych, zasobów IT, ważnych informacji bankowych,
analizę zagrożeń, analizę podatności
(słabości zasobów) oraz analizę aktualnego stanu zabezpieczenia tych zasobów
(zabezpieczenia organizacyjne i techniczne). Następnie na podstawie wyników analizy ryzyka powinniśmy dobrać
zabezpieczenia tak, aby zminimalizować
ryzyko związane z wykorzystaniem podatności przez zagrożenia. Ryzyko, które
pozostaje po wprowadzeniu zabezpieczeń nazywamy ryzykiem szczątkowym.
Zaprojektowane zabezpieczenia należy
ująć w planie zabezpieczeń oraz opracować harmonogram ich wdrożenia. Polska norma, PN-93 E-08390/14 Systemy
alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady
stosowania, wyróżnia ze względu na stopień zagrożenia osób i wartość szkód,
cztery kategorie zagrożonych wartości
Zn, od Z1 do Z4, odpowiadające różnym
poziomom ryzyka występujący w dozorowanych obiektach.
Po dokonaniu klasyfikacji zasobów
bankowych, IT, informacyjnych itd. można je przyporządkować do określonej
kategorii zagrożonej wartości i dobrać
adekwatne do poziomu zagrożenia (poziomu ryzyka) stosowne zabezpieczenia, pierwszego, drugiego, trzeciego lub
czwartego typu, w postaci odpowiednich
zabezpieczeń czynnych – osobowych i zabezpieczeń biernych: budowlano-mechanicznych oraz elektronicznych.
Środki ochrony fizycznej (czynnej)
obejmują: dozorców, portierów, recepcjonistów, wartowników, patrole interwencyjne, pracowników ochrony fizycznej
pierwszego i drugiego stopnia, SUFO (specjalizowane uzbrojone formacje ochronne) odpowiednio do klasy środków ochrony (typu 1, 2, 3 lub 4).
Środki ochrony budowlano-mechaniczne obejmują: ogrodzenia, bramy, ściany, stropy, drzwi, okna, szyby, zamki, kłódki, kraty, żaluzje, rolety, kasety, sejfy, szafy
metalowe do przechowywania wartości,
szafy ognioodporne do przechowywania
środków finansowych, komputerowych
nośników informacji, odpowiednio do klasy środków ochrony (typu 1, 2, 3 lub 4).
Środki ochrony elektronicznej obejmują: systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, systemy
telewizji dozorowej, systemy sygnalizacji
pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, odpowiednio do klasy środków
ochrony (typu 1, 2, 3 lub 4).

ZARZĄDZANIE | BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW BANKOWYCH
Ważnym elementem ochrony obiektów bankowych jest ich ochrona przeciwpożarowa. Obiekt taki lub co najmniej jego kluczowe pomieszczenia
powinny być zabezpieczone czujkami
systemu sygnalizacji pożarowej oraz
systemem gaśniczym. Ochrona przeciwpożarowa nie wchodzi w skład ochrony
fizycznej. Regulują ją, m. in. przepisy:
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzenie
MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów oraz Rozporządzenie MI z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Ważnym aspektem ochrony fizycznej
jest system kontroli dostępu (przepustek, identyfikatorów) lub inny system
uprawniający do wejścia, przebywania
i wyjścia ze stref dostępu, zasady przyznawania i odbierania uprawnień do przebywania w strefach dostępu oraz okresowa
kontrola uprawnień. W ten sposób możemy mieć pewność, że uprawnienia dostępu w systemie mają tylko upoważnione
osoby. Bardzo przydatne są tu systemy

telewizji dozorowej wraz z chronioną
rejestracją obrazu. Cyfrowe rejestratory obrazu zapewniają długi czas nagrań
i mogą zostać użyte do celów dowodowych w przypadku incydentu.
Nie należy zapominać o wdrożeniu
procedur organizacyjnych obejmujących: eskortowanie gości, zamykanie
drzwi i okien w pomieszczeniach, zarządzanie kluczami do pomieszczeń (szczelny system przechowywania kluczy do pomieszczeń chronionych użytku bieżącego
i zapasowych), nadzór nad pracą personelu pomocniczego, zwłaszcza sprzątaniem pomieszczeń i pracą personelu
serwisowego, przechowywanie kopii zapasowych komputerowych baz danych
w zabezpieczonych pomieszczeniach
w specjalnych szafach ognioodpornych
służących do przechowywania komputerowych nośników informacji, nadzór nad
aktualną dokumentację bankową.
Najsłabszym ogniwem każdego systemu bezpieczeństwa jest czynnik ludzki. Należy o nim pamiętać już na etapie
rekrutacji i zatrudniania personelu bankowego, w czym nie mała rola komórki
KW korporacyjnego/bankowego. Należy
zatrudniać właściwych ludzi nie tylko

pod względem fachowości, ale sprawdzać ich referencje z poprzednich miejsc
pracy, szkolić personel   z procedur bezpieczeństwa, ciągle podnosić jego świadomość, rozdzielać kluczowe obowiązki
pomiędzy dwóch pracowników zgodnie
z zasadą „dwóch par oczu”. Wszyscy pracownicy bankowi powinni podpisać stosowne zobowiązania o poufności, a z kluczowymi pracownikami banków należy
podpisać umowy o zakazie konkurencji.

Źródła:
1.  K. Surdyk, mec. R. Nogacki, Szpiegostwo przemysłowe w Polsce i na świecie, http://biznes.interia.pl/firma/news/szpiegostwo-przemyslowe-w-polsce-i-na-swiecie,2513956,1852
2.  K. Surdyk, mec R. Nogacki, Przeciwdziałanie szpiegostwu korporacyjnemu, http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/
przeciwdzialanie-szpiegostwu-korporacyjnemu,24023
03,4199?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=other
3.  Ochrona fizyczna zasobów IT, https://docplayer.pl/202470
22-Ochrona-fizyczna-zasobow-it.html
4.  P. Laskowski, Bezpieczeństwo elektronicznych operacji
bankowych, Scientific Bulletin of Chelm, Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2008
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ZARZĄDZANIE | NOWOCZESNE SYSTEMY MONITORINGU

Galeria Północna
Fot. Bosch

GALERIA PÓŁNOCNA

TO NOWOCZESNE CENTRUM HANDLOWE
NA WARSZAWSKIEJ BIAŁOŁĘCE

Z MONITORINGIEM BOSCH

P

onad 200 sklepów i punktów usługowych, w tym nowe marki niedostępne do tej pory na polskim rynku, zielony dach z amfiteatrem i pięknym
ogrodem umożliwiającym wypoczynek
w otoczeniu natury, przestrzenie do rekreacji takie jak: skate park, siłownia plenerowa, parking dla rowerów i stacja naprawy jednośladów oraz liczne udogodnienia
dla rodzin z dziećmi. Ponadto food court
z kuchnią z całego świata.
Inwestor zadbał także o efektowną
aranżację wnętrza, która obok elementów
małej architektury, obejmuje także sztukę. W centralnym punkcie Galerii Północnej ustawiona została najwyższa w Polsce
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rzeźba Oskara Zięty, jednego z najbardziej
cenionych polskich projektantów i designerów „Wir”.
Instalacje autorstwa tego artysty można podziwiać w prestiżowych muzeach na
całym świecie m.in. w Centre Pompidou
w Paryżu, Museum fur Gestaltung w Zurychu, MoMA w Nowym Jorku czy Pinakotece w Monachium. Teraz jego niekonwencjonalna sztuka zaprezentowana została
także w Galerii Północnej.
Jednym słowem, Galeria Północna
odpowiada na potrzeby związane z nowoczesnym stylem życia, a jak Bosch odpowiedział na potrzeby związane z zabezpieczeniem obiektu?

Galeria Północna, jako jedno z najnowocześniejszych centrów handlowych
w Polsce, dzięki rozwiązaniom systemowym Bosch, obiekt posiada jeden z najlepiej zmonitorowanych i tym samym
najbezpieczniejszych parkingów wśród
centrów handlowych w stolicy. Zainstalowane tam kamery Bosch monitorują wjazdy na poszczególne poziomy oraz ciągi
komunikacyjne na płytach parkingowych.
System telewizji dozorowej Bosch monitoruje ponadto obszar wokół galerii oraz
części wspólne takie jak windy, korytarze,
patio z częścią rekreacyjną, wejścia do budynku. Dzięki temu pracownicy ochrony
wiedzą co dzieje się w każdej części obiek-
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Galeria Północna
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tu. Łącznie na bezpieczeństwem Galerii
czuwa ok 350 kamer Bosch różnego typu
i przeznaczenia.
Pomieszczenia techniczne, serwerownie oraz magazyny zostały zabezpieczone przez system kontroli dostępu Bosch.
Przez co dostęp do nich maja tylko osoby
upoważnione. Na obiekcie zainstalowano
118 czytników kontroli dostępu.
Strefy w okolicach wejść i wyjść, wybrane bramy i pomieszczenia zostały zabezpieczone 30 czujkami ruchu i ponad
300 czujkami magnetycznymi podłączonymi do Centrali MAP 5000. Łącznie zainstalowano 340 czujek, które skutecznie
chronią obiekt przez intruzami.
Wszystkie rozwiązania Bosch wizualizowane są na 12 wielkoformatowych

Galeria Północna
Fot. Bosch

Galeria Północna
Fot. Bosch

monitorach a integruje je platforma zarządzająca Bosch Integration System, dzięki
któremu pracownicy ochrony informowani są o przychodzących komunikatach
i alarmach także z systemu sygnalizacji
pożaru.
Z uwagi na wielkość i złożoność
obiektu zapytaliśmy Pana Leszka Oklińskiego z firmy Janex International, dystrybutora Systemów Zabezpieczeń Bosch
zaangażowanego w projekt o wyzwania
jakie napotkał jako dostawca sprzętu
przygotowując koncepcję projektową dla
Galerii Północnej:
„Najważniejszy dla powodzenia całej
inwestycji był etap porozumienia z Generalnym Wykonawcą co do koncepcji
i kosztów rozwiązań jakie zostaną przed-

stawione inwestorowi a następnie negocjacje konkretnych rozwiązań sprzętowych z inwestorem.
To otwartość na dialog przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i ich wysoka
świadomość zaawansowania technicznego systemów security jakie jest niezbędne dla tak wielkiego obiektu pozwoliły
uświadomić inwestorowi że spójna platforma ochrony obiektu pochodząca od
firmy Bosch idealnie sprawdzi się w tak
wymagającym miejscu.
W trakcie realizacji inwestycji postawiono przed nami również ważne dla bezpieczeństwa zadanie wizualizacji w platformie zarządzającej Building Integration
Systems wybranych elementów systemu
sygnalizacji pożaru firmy trzeciej i ich integracji z systemem telewizji dozorowej
Bosch. Życzenie inwestora zostało spełnione i dzięki platformie BIS maksymalnie przyspieszono wszelkie reakcje służb
ochrony na zdarzenia w części pożarowej.
Jedną z ciekawostek tej inwestycji jest
fakt przekonania inwestora do zastosowania na budynku videodomofonów IP które
zostały zintegrowane poprzez protokół
TCP/IP z systemem telewizji dozorowej
Bosch, dzięki czemu służby ochrony mają
nadzór nad tą częścią także z interfejsu
platformy Bosch. „
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OBIEKTÓW HANDLOWYCH
Nie ma wątpliwości, co do tego, że w obiektach
handlowych szybkie wykrycie pożaru i jego
sygnalizowanie ma ogromne znaczenie z punktu
widzenia bezpieczeństwa osób i mienia.

C

zujniki znajdujące zastosowanie
w procesie detekcji pożaru są klasyfikowane przede wszystkim w kontekście sposobu identyfikowania czujnika.
I tak też podział obejmuje urządzenia adresowalne oraz konwencjonalne.
W przypadku urządzeń o charakterze
adresowalnym każdy czujnik pracujący
w systemie jest rozpoznawany odrębnie,
co pozwala na precyzyjne określenie miejsca wystąpienia pożaru.
Jeżeli konieczne jest zabezpieczanie dużych obiektów to niejednokrotnie
zastosowanie znajdują liniowe czujniki
dymu. Dużym uznaniem cieszą się czujniki
bezprzewodowe z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym oraz diodą LED.
Za pomocą technologii bezprzewodowej
może być przesyłany sygnał do odpowiedniej centrali. Niejednokrotnie uwzględnia
się optyczny detektor dymu z czujnikiem
temperatury. W takim rozwiązaniu czujniki mogą być użyte zarówno w sposób
oddzielny jak i jednocześnie. Na uwagę zasługuje analizowanie sygnałów w sposób
cyfrowy a więc zwiększana jest odporność
na niezasadne alarmy.

Fot. 1.
Źródło: warszawa.wyborcza.pl.
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Dużym uznaniem cieszą się również
czujniki optyczne, w których przewidziano
pomiar promieniowania podczerwonego
rozproszonego za pomocą cząstek dymu
w komorze pomiarowej. Ważne jest przy
tym odizolowanie komory od światła zewnętrznego. Czujniki optyczne uwzględnia
się we wnętrzach pomieszczeń, gdzie nie
ma kurzu, dymu oraz zjawiska skraplania
pary wodnej. Za pomocą urządzeń tego
typu wykrywany jest widzialny dym powstały na etapie bezpłomieniowej fazy pożaru. To właśnie w tym momencie materiał
ulega tleniu zanim dojdzie do początkowego pojawienia się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury.
Przydatne rozwiązanie stanowi obwód
samo-sprawdzenia czujnika uruchamiany
za pomocą styku zewnętrznego lub automatycznie. W niektórych urządzeniach
system diagnostyki bazuje na specjalnej
funkcji, która sprawdza, jaki jest stan zanieczyszczenia optyki.
Niejednokrotnie zastosowanie znajdują czujniki wielosensorowe takie jak dymowo-temperaturowe, chemiczno-temperaturowe oraz dymowo-chemiczno-tempera-

turowe. Warto podkreślić, że jednocześnie
przeprowadzana jest analiza temperatury,
zadymienia i obecności tlenku węgla pozwalająca na zwiększenie skuteczności
działania systemu.
W nowoczesnych czujnikach wielokryteriowych stawia się na zaawansowane
możliwości w zakresie wymiany danych.
Np. w niektórych urządzeniach zastosowanie znajduje protokół pętlowy MX Digital, pozwalający na przesył danych do
centrali w wersji analogowej. Jest, więc
możliwa praca czujników z uwzględnieniem rożnych trybów wykrywania pożaru.
Poszczególne tryby pracy dobiera się podczas programowania z uwzględnieniem
optymalizacji poziomu czułości i zmniejszania ryzyka fałszywych alarmów. Zazwyczaj wszystkie sensory mogą pracować
jednocześnie a podczas programowania
uwzględnia się zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami.

Odpowiednie sterowanie
Za kompleksowe nadzorowanie pracy systemu wykrywania i sygnalizowania pożaru
odpowiadają specjalne centrale. W nowoczesnych centralach tego typu w dużej
mierze stawia się na rozbudowane możliwości w zakresie współpracy z urządzeniami zewnętrznymi. Mowa tutaj np. o czujnikach iskrobezpiecznych, płomienia,
temperaturowo-płomieniowych, a także
optyczno-temperaturowych, nadmiarowo-różniczkowych ciepła oraz optycznych
i jonizacyjnych. Kluczową rolę odgrywa
możliwość współpracy z ręcznymi przyciskami ostrzegającymi oraz sygnalizatorami akustycznymi. W niektórych centralach
przewiduje się możliwość ustawiania czułości czujników również z uwzględnieniem
trybu dziennego i nocnego. Przydatną
funkcją jest kompensowanie zanieczyszczenia w czujnikach optycznych.
W niektórych wersjach central przewidziano funkcję dźwiękowego rozgłaszania
alarmu. Stąd też we wnętrzu urządzenia
zastosowano odpowiednie wzmacniacze oraz źródła dźwięku. W zależności od
wersji jest możliwa emisja jednocześnie
8 rożnych komunikatów dźwiękowych
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z uwzględnieniem podziału na strefy rozgłaszania. Można podłączyć mikrofon oraz
telefony pożarowe. Warto podkreślić, że
dla zwiększenia odporności na zakłócenia
przesył sygnału pomiędzy źródłem dźwięku a wzmacniaczem bazuje na technologii cyfrowej. W nowoczesnych centralach
stawia się na maksymalne uproszczenia
konstrukcji. Jeżeli dojdzie do zainicjowania alarmu centrala powinna uruchomić
sygnalizację oraz odpowiednie wyjścia
przekaźnikowe lub wyjścia OC. Ważne
jest przy tym sterowanie pracą urządzeń
zewnętrznych takich jak chociażby klapy
oddymiające czy też bramy pożarowe.
Istotną rolę odgrywają systemy adresowalne, zapewniające dokładne zidentyfikowanie miejsca wystąpienia pożaru
z dokładnością do jednego czujnika.
W systemach wykrywania i sygnalizowania pożaru w obiektach handlowych
odpowiednie informacje zazwyczaj są
przekazywane do zewnętrznych stacji monitoringu. Przydatne rozwiązanie stanowi
możliwość łączenia central, po to, aby rozbudować system.

Sygnalizowanie pożaru
Sygnalizacja pożaru nie obejdzie się bez odpowiednich urządzeń sygnalizacji akustycznej i optycznej. W przypadku sygnalizatorów
akustycznych niejednokrotnie zastosowanie znajdują urządzenia o podwyższonym
stopniu ochrony IP, przez co zyskuje się
odporność na działanie skrajnych warunków otoczenia. W nowoczesnych sygnalizatorach stawia się na uzyskanie natężenia
dźwięku o znacznej wartości przy stosunkowo małym poborze prądu. Zwraca się uwagę na możliwość skorzystania z szerokiej
gamy dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz różnego natężenia dźwięku, co
w praktyce przekłada się na uniwersalność
zastosowania. Kluczową rolę odgrywa uzyskanie równomiernego rozkładu dźwięku
oraz szeroki kąt propagacji. W razie potrzeby można uwzględnić połączenie dwóch sygnałów różniących się zarówno częstotliwością jak i rodzajem dźwięku z możliwością
zaprogramowania sekwencji dźwiękowych.
Na etapie wyboru odpowiedniego
sygnalizatora akustycznego, zwłaszcza
w obiektach handlowych, projektant powinien dobrać sygnalizatory cechujące
się wyższym natężeniem generowanego
dźwięku. W szczególności chodzi o modele,
w których poziom natężenia dźwięku przekracza 100 dB.
Nie mniej ważne są sygnalizatory
optyczne. Przede wszystkim należy zwró-

Fot. 2.
Źródło: putinstalserwis.pl

cić uwagę na urządzenia zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
54-23:2010, co pozwala na tworzenie sieci
sygnalizatorów, które pracują w sposób
synchroniczny lub z nastawionym opóźnieniem w stosunku do sygnalizatora master. Jeżeli sygnalizatory pracują w sieci to
urządzenie, któremu przypisano funkcję
„master” ma zadanie wysyłania impulsów
o charakterze synchronizacyjnym za pomocą linii zasilającej. W instalacjach tego typu
ważne jest, aby zastosować po stronie linii
zasilania odpowiedni filtr synchronizacyjny. Zastosować można wersje sygnalizatora optycznego z wbudowanym modułem
synchronizacyjnym, co pozwala tworzyć
sieci sygnalizatorów pracujących w sposób
synchroniczny lub z efektem fali. Element
odpowiedzialny za generowanie światła
zazwyczaj stanowi dioda LED zabudowana w obudowie tworzącej układ optyczny.
Zazwyczaj częstotliwość generowanego
sygnału optycznego wynosi 0,56Hz. Sygnalizator wraz z podaniem napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy
o czasie rozbłysku nieprzekraczającym 0,2
s. Oferowane na rynku sygnalizatory różnią
się między sobą obszarem pokrycia, czyli
powierzchnią, gdzie natężenie światła jest
większe od 0,4lx. Obudowy sygnalizatorów
najczęściej wykonuje się z tworzywa niepalnego. Zazwyczaj w górnej części obudowy
uwzględnia się źródło światła.

Infrastruktura techniczna
Dla zapewnienia skuteczności działania
systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru
w obiektach handlowych ważne jest zastosowanie odpowiednich kabli i przewodów,
które zasilają poszczególne urządzenia oraz

zapewniają wymianę danych między nimi.
Stąd też dużym zainteresowaniem cieszą
się kable i przewody bez-halogenowe. Zalet, które wynikają z ich stosowania jest
wiele. Przewody tego typu palą się ciężko
lub nawet w ogóle. Ważną cechą jest również zachowanie swoich właściwości podczas pożaru. Co ważne przewody bez-halogenowe są samogasnące. Podczas pożaru
uwalniają się molekuły chloru i fluoru. Tym
sposobem utrudniany jest dopływ tlenu do
miejsca pożaru, w efekcie czego płomienie
zostają zduszone.
Połączenie kabli ognioodpornych wykonuje się za pomocą specjalnych puszek,
które znajdują zastosowanie przy podłączaniu sygnalizatorów, głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO)
czy też obwodów sterowania klapami dymnymi. Puszki tego typu mają za zadanie zapewnienie ciągłości linii sygnałowej w przypadku spalenia się sygnalizatora. Nie mniej
ważne zadanie to również zapobieganie
przerwom w działaniu sygnalizatorów, które znajdują się poza strefą pożaru. Materiał,
z którego wykonane są puszki to blacha
ocynkowana, pokryta farbą proszkową. We
wnętrzu przewidziano kostki ceramiczne
z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Uwzględniono także
osobne zaciski przeznaczone do podłączenia wyjścia linii sygnałowej. Istnieje możliwość podłączenia sygnalizatora lub innego
urządzenia poprzez bezpiecznik. Puszka
instalowana jest za pomocą dwóch otworów i kołków metalowych. Przewidziano
także przelotowy sposób prowadzenia linii
sygnalizacyjnej.
W niektórych przewodach maks. temperatura pracy może przekroczyć 1400°C.
Stąd też kable tego typu stanowią nieOchrona Mienia i Informacji 1/2019
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odzowne elementy zarówno instalacji nisko-, jak i wysokoprądowych, szczególnie
w miejscach narażonych na występowanie
ognia, oparów metali czy też topionego
szkła. W typowej konstrukcji przewidziano
giętką niklowaną linkę. Jeżeli przewody
mają dodatkowe wzmocnienie to ważna jest taśma teflonowa PTFE oraz dwie,
termospawalne taśmy polymidowe kapton1. Warstwa izolacyjna umieszczona jest
w płaszczu z włókna mineralnego. Dodatkowo zastosować można osłonę ze stali
nierdzewnej. Sprawdza się ona również
w środowiskach agresywnych.

Systemy anty-paniczne
i ewakuacyjne
Systemy anty-paniczne są niezbędne dla
zapewnienia bezpieczeństwa obiektów
użyteczności publicznej takich jak obiekty
handlowe. Zyskuje się, bowiem skuteczną
ewakuację w przypadku zagrożenia. Z kolei
systemy ewakuacyjne coraz częściej bazują
na zaawansowanych systemach sterowania.
Stąd też zamknięcia anty-paniczne
uwzględnia się przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej. Zamknięcia
tego typu mają zapewnić skuteczną ewakuację w przypadku nagłego zagrożenia
życia osób, które znajdują się w budynku
lub w pomieszczeniu. Dzięki zamknięciom
anty-panicznym drzwi będące pod naporem osób w kierunku ewakuacji mogą być
prawidłowo otwarte. Zatem typowe zamknięcia przeciw-paniczne uwzględnia się
na drzwiach umieszczonych na drogach
ewakuacyjnych. Jeżeli dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia zamknięcia powinny
zagwarantować pewną, bezpieczną, a zarazem szybką ewakuację z pomieszczenia.
Warto podkreślić, że na rynku oferuje się przynajmniej kilka wersji zamknięć.
Zastosować można, bowiem rozwiązania
z ryglem ze stali, które są przeznaczone do
drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych oraz zamknięcia z ryglem ze znalu2
1
Taśma poliimidowa Kapton – powstaje poprzez polimeryzację aromatycznego dibezwodnika
i aromatycznej tiaminy. Taśma kaptonowa może być
używana w szerokim zakresie temperatur (-269°C ÷
+400°C), przy czym nie traci ona swych znakomitych
fizycznych, chemicznych i elektrycznych właściwości.
Taśma „Kapton” jest dostępna w różnych wersjach
zgodnie z jej zastosowaniem. Folia kaptonowa odporna jest na wysokie temperatury i chemikalia i służy do
zabezpieczania wrażliwych elementów (złącza, układy
scalone, gniazda) podczas lutowania na fali lub gorącym powietrzem.

Znal – stop cynku z aluminium lub z aluminium
i miedzią. Jako dodatki stosuje się również mangan,
magnez i tytan. Charakteryzuje go niestałość wymiarowa będąca wynikiem naturalnego starzenia. Nazwa
jest skrótowcem utworzonym od symboli podstawo2
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uwzględniane w zwykłych drzwiach lub
drzwiach dymoszczelnych. Biorąc pod
uwagę zależność od rodzaju drzwi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, z przymykiem, bez przymyku).
Odpowiednio dobierany jest sposób
ryglowania. Najczęściej zastosowanie znajduje, zatem ryglowanie jednopunktowe
(boczne), dwupunktowe (góra/dół, bok/
bok, góra/bok) oraz trzypunktowe (bok/
góra/dół, bok/bok/góra, bok/bok/bok).
Istotny pozostaje wybór odpowiedniego
zamknięcia w zależności od szerokości
i wysokości drzwi. Na rynku nabyć można
również zamknięcia wykonane ze stali nierdzewnej.
Mówiąc o systemach anty-panicznych
warto wspomnieć o mechanicznych zabezpieczeniach dźwigni. Podstawę w tym
zakresie stanowią przestawne uchwyty.
W takim rozwiązaniu naciśnięcie dźwigni
powoduje wyłamanie kołków mocujących
na płytce montażowej, a co za tym idzie,
zwolnienie uchwytu. Drzwi można więc
natychmiast otworzyć. Jako zalety takiego
rozwiązania wymienia się przede wszystkim niski koszt zakupu oraz możliwość
zastosowania niemal we wszystkich dźwigniach anty-panicznych. Zabezpieczenia
dźwigni anty-panicznej dostępne są również w wersji z alarmem. Stąd też naciśnięcie dźwigni powoduje wyłamanie kołków
mocujących i zwolnienie uchwytu oraz włączenie sygnału alarmowego. Alarm można
wyłączyć za pomocą klucza. W razie potrzeby można przewidzieć powiadamianie na
odległość za pomocą technologii radiowej
transmisji danych.
Interesujące rozwiązanie stanowią
specjalne, metalowe skrzynki z baterią
i sygnałem dźwiękowym, które są montowane pod klamką. W przypadku zagrożenia
należy skrzynkę przestawić o 45°, po czym
włączy się wewnętrzny alarm i zwolniona
zostaje blokada klamki. Tym sposobem jest
możliwe otwarcie drzwi. Zazwyczaj natężenie dźwięku wewnętrznego sygnalizatora
wynosi 75 dB/1m. W niektórych modelach
dodatkowo przewidziano możliwość przesłania sygnału drogą radiową i włączenia
zewnętrznego alarmu. Specjalne urządzenia oferowane są z myślą o ogrodzeniach
zewnętrznych.
Oferowane na rynku systemy ewakuacyjne bazują na przynajmniej kilku elewych składników: Zn (cynku) i Al (aluminium). Przeznaczony jest do wykonywania precyzyjnych odlewów
i do obróbki plastycznej, np. do produkcji gaźników
samochodowych i motocyklowych, części do mebli
(zawiasy, uchwyty), panewek łożysk ślizgowych, elementów armatury itp.

mentach. Podstawę stanowi centrala
drzwiowa, która w zależności od modelu może być natynkowa lub podtynkowa. Istotną rolę odgrywa elektro-zaczep
z zamkiem zapadkowym albo zwora magnetyczna z zestawem montażowym i wyłącznikiem drzwiowym. Nie bez znaczenia
pozostaje sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz zewnętrzny przycisk awaryjnego
otwierania. W nowoczesnych systemach
ewakuacyjnych coraz częściej jest uwzględniana wymiana danych za pomocą technologii CAN-Bus. Tym sposobem zyskuje się
możliwość połączenia wielu elementów
systemu oraz szybkie przesyłanie dużej
ilości danych przy zminimalizowaniu okablowania. W wielu rozwiązaniach uwzględniono zasilanie awaryjne. Warto zwrócić
uwagę na możliwość współpracy systemu
ewakuacyjnego z automatycznymi napędami drzwi oraz systemami napowietrzania
i odprowadzania dymu, a co za tym idzie,
możliwość sprawnego opuszczenia zagrożonych pomieszczeń również osobom niepełnosprawnym.
Podstawę systemu ewakuacyjnego
stanowią wspomniane już centrale drzwiowe. Typowa centrala bazuje na wejściach
i wyjściach, które zapewniają wiele funkcji
użytkowych. Na uwagę zasługuje przy tym
prosty montaż dzięki wyraźnie odseparowanym podłączeniom. Ustawianie parametrów odbywa się zazwyczaj za pomocą
specjalnego terminala. Opcjonalnie jest
możliwe zastosowanie zintegrowanego zasilacza.
Na rynku oferuje się kompleksowe systemy ewakuacyjne. Bazują one na centralnym układzie sterowania z kontrolą dróg
ewakuacyjnych. W takich rozwiązaniach
typowa centrala drzwiowa może kontrolować do siedmiu drzwi. Jest możliwe krótkotrwałe odryglowanie z automatycznym
ponownym ryglowaniem. Przydatne rozwiązanie stanowi awaryjne odryglowanie
sygnałem z centrali sygnalizacji pożaru.
Zwolnienie następuje przyciskiem awaryjnego otwierania z jednoczesnym uruchomieniem alarmu. W rozbudowanych
systemach z pewnością przyda się bez-potencjałowe wyjście do przekazania sygnału
alarmowego.
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów handlowych
wynikają z przepisów prawa i norm technicznych. Stąd też takie systemy są dobierane przez projektantów z odpowiednimi
uprawnieniami.
Damian Żabicki
Dziennikarz, analityk specjalizujący się
w tematyce technicznej i przemysłowej
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Rys. 1. Park logistyczny Kowale k. Gdańska
Źródło: 7rlogistic.pl

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEGO WSPÓŁCZESNYCH
CENTRÓW LOGISTYCZNYCH

C

entrum logistyczne to obiekt
przestrzennie funkcjonalny wraz
z infrastrukturą i organizacją,
w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem
towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do
nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze. Centra logistyczne lokalizowane
są najczęściej na skrzyżowaniu ważnych
(międzynarodowych) arterii transportowych i stanowią punktowy element infrastruktury logistycznej o wysokim stopniu
złożoności technicznej i organizacyjnej
(przykładem może być centrum logistyczne BSH oddalone o zaledwie 30 km od
węzła Łódź Północ stanowiącego skrzyżowanie autostrad A1 i A2). Wyposażone są
w takie elementy jak: intermodalny węzeł
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transportowy, nowoczesne powierzchnie
magazynowe, platformy przeładunkowe,
nowoczesne obiekty biurowe, infrastrukturę informatyczną, system zaopatrzenia środków transportu w paliwo i energię, punkt technicznej obsługi i napraw
środków transportu, posterunek celny,
a w wielu przypadkach również bank,
placówkę poczty, biura ubezpieczycieli,
obiekty hotelowo-gastronomiczne i inne.
Większość centrów logistycznych umożliwia działanie i świadczy usługi wszystkim
zainteresowanym nadawcom i odbiorcom
towarów na zasadzie wolnorynkowej. Takie centra logistyczne określa się mianem
publicznych. Działają w nich niezależni
operatorzy, a rolą zarządu centrum jest udostępnianie im warunków do prowadzenia
działalności. Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji centrów logistycznych. Najczęściej

przyjmowanym jest kryterium zasięgu oddziaływania, na podstawie którego wyróżnia się:
 międzynarodowe centra logistyczne –
o zasięgu oddziaływania około 500 km;
 regionalne centra logistyczne – o zasięgu oddziaływania około 50–499 km;
 lokalne centra logistyczne – o zasięgu
oddziaływania do około 50 km.
Ochrona obiektów logistycznych to
nie tylko zabezpieczenie nieruchomości, ale również obiektów mobilnych
(pojazdów związanych z centrum logistycznym) jest skomplikowanym zadaniem, ponieważ ochranianych jest
kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset
obiektów. Przygotowanie odpowiedniego planu ochrony wymaga specjalistycznej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań.
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W pierwszej kolejności należy zadbać
o ochronę głównego obiektu. To on jest
węzłem, który łączy ze sobą wszystkie
obiekty mobilne i to właśnie w nim panuje największy ruch. Temu zagadnieniu
poświecimy w zasadzie całą dalszą część
artykułu.
Natomiast kompleksowa ochrona
centrów logistycznych bardzo często
obejmuje również wspominane wcześniej obiekty mobilne (pojazdy), które są
najtrudniejszym elementem do monitorowania. Na całe szczęście dzisiejsza technologia proponuje nam wiele zaawansowanych rozwiązań, które dają pełną
kontrolę nad pojazdami. Lokalizatory GPS
to bazowy element monitoringu logistycznego. Uzyskujemy dzięki niemu informacje o aktualnej lokalizacji pojazdu, jego
prędkości, a często również stanie technicznym. Dodatkowo po zamontowaniu
specjalnych czujników istnieje możliwość
rejestrowania zużycia paliwa czy otwarcia
przestrzeni ładunkowej. Profesjonalna
ochrona obiektów logistycznych to tak
naprawdę wszystkie wymienione do tej
pory elementy połączone w całość. Tak
zbudowany system chroni i informuje
o wszystkim, co dzieje się na terenie cen-

trum logistycznego i w jego obiektach mobilnych.
Bezpieczeństwo centrum logistycznego. System bezpieczeństwa centrum
logistycznego (obiektu głównego) zawiera
podobnie, jak to ma miejsce w ochronie
innych obiektów, wzajemnie powiązane
dwa główne elementy. Pierwszy składnik to ochrona fizyczna, drugi – ochrona
techniczna. Aby obiekt logistyczny był
bezpieczny nie może zabraknąć żadnego ze składników. Dodatkowo ich relacje
muszą być bardzo wyważone. Zachwianie
proporcji może bardzo pogorszyć poziom
bezpieczeństwa, a uzupełnianie braków
jednego składnika pozostałymi, bywa niezmiernie kosztowne.
Ochrona fizyczna. Realizują ją ludzie,
z wszystkimi tego rozwiązania zaletami
i wadami. To pracownicy ochrony fizycznej mają prawo do kontrolowania osób,
poczynając od ich legitymowania, poprzez kontrolowanie zawartości przenoszonych toreb, a na ujęciu osób podejrzanych kończąc. Ludzie jednak mają wiele
ułomności, mogących wydatnie sparaliżować system bezpieczeństwa obiektu.
Ochrona techniczna. Rozumiana, jako
zespół przedsięwzięć i procedur mających

na celu minimalizację ryzyka zakłócenia
funkcjonowania obiektu logistycznego
związanego z technicznymi aspektami
jego budowy i eksploatacji, a także funkcjonowaniem urządzeń, instalacji lub
usług na jego terenie. Ochrona techniczna
obejmuje zabezpieczenia mechaniczne,
takie jak zamki, drzwi specjalne, kraty,
ale ma także znacznie szersze spektrum
pojęciowe. Za zabezpieczenie mechaniczne należy również uznać przegrody
konstrukcyjne takie jak ściany, stropy,
konstrukcje bram itp. W skład ochrony
technicznej wchodzą również elektroniczne systemy zabezpieczeń, czyli elektroniczne urządzenia łączności, systemy
alarmowe i systemy sygnalizacji zagrożeń.
W tym przypadku różnorodność stosowanych rozwiązań jest bardzo duża. Najważniejsze i praktycznie zawsze spotykane to
System Sygnalizacji Włamania i Napadu
(SSWN) oraz system nadzoru wizyjnego
(CCTV), jednak zależnie od potrzeb i chronionego mienia, w centrach logistycznych
stosuje się jeszcze: Systemy Sygnalizacji
Kradzieży (SSK), Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy (KD/RCP),
Systemy Rozgłoszeniowe i DSO, Systemy
Kontroli Wartowników (SKW). Zwykle bu-

Rys. 1. Typowa struktura systemu bezpieczeństwa przeznaczonego dla obiektów logistycznych
Źródło: na podstawie: J. Ćwirko, R. Ćwirko, Rozważania o systemach ochrony w obiektach i centrach logistycznych.
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dowany jest również System Sygnalizacji
Pożaru oraz systemy odpowiedzialne za
gaszenie i oddymianie.
Na rysunku 1 przedstawiono typową
strukturę systemu bezpieczeństwa przeznaczonego dla obiektów logistycznych.
Struktura ta jest bardzo podobna do
struktury systemów bezpieczeństwa stosowanych w przypadku innych rodzajów
obiektów, jednakże pozwala ona na pokazanie problemów odgrywających decydującą rolę przy projektowaniu zabezpieczeń dla obiektów logistycznych.
Projektując system bezpieczeństwa
takiego obiektu, jak centrum logistyczne zawsze rozpatruje się różnego typu
zagrożenia, m.in.: zagrożenie kradzieżą
z włamaniem, kradzieżą pracowniczą,
napadem, wandalizmem, sabotażem itp.
Przykładowo, aby poprawnie zabezpieczyć obiekt logistyczny (magazyn) przed
kradzieżą z włamaniem, muszą w bardzo
precyzyjny sposób zadziałać wszystkie
składniki systemu bezpieczeństwa. Zabezpieczenie mechaniczne musi być tak
dobrane, aby stawiało opór intruzowi do
czasu, aż nie pojawi się ochrona fizyczna, lecz ta musi zostać powiadomiona
o próbie wtargnięcia przez elektroniczne
systemy zabezpieczeń. Najistotniejsze są
czasy reakcji poszczególnych składników
systemu. Gdy ochrona jest na miejscu
czas reakcji będzie krótki, więc i zabezpieczenie mechaniczne może być relatywnie
słabsze. System Sygnalizacji Włamania
i Napadu powinien reagować zanim intruz znajdzie się już w obiekcie. Jednak
nie to jest największym problemem.
Statystyki przestępstw jednoznacznie
wskazują, iż około 90–95% kradzieży to
kradzieże pracownicze. Gdy nie ma kradzieży z włamaniem sprawa wykrycia nie
jest już taka prosta. Ale i w tym przypadku
system bezpieczeństwa obiektu logistycznego oferuje katalog rozwiązań pozwalających na minimalizację strat. Ochrona
fizyczna zapewnia kontrole wnoszonych
i wynoszonych towarów. Zabezpieczenie
mechaniczne pozwala wydzielić niektóre
artykuły poprzez zamknięcie i udostępnienie wąskiej grupie osób. Zabezpieczenia elektroniczne dają dodatkowy, potężny oręż w postaci różnego typu wzajemnie
powiązanych systemów.

Ochrona fizyczna
Pierwszym krokiem powinno być zapewnienie ochrony fizycznej centrum
logistycznego. W historii rozwoju systemów bezpieczeństwa struktura ochrony
34
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fizycznej przechodziła różne fazy rozwoju. W pierwszym etapie dominowały systemy zabezpieczenia obiektów z wykorzystaniem głównie wykwalifikowanych
służb, przy niewielkim wsparciu środków
technicznych np. punktów kontrolujących prawidłowe patrolowanie terenu
przez wartowników. W następnych latach
wzrastała rola środków technicznych realizujących głównie funkcje systemów
sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
oraz systemów kontroli dostępu (KD) przy
wsparciu telewizji dozorowej (CCTV) oraz
mechanicznych (MSO) i elektromechanicznych (ESO) systemów ochrony. Okazało się jednak, że funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa w tej postaci ma
wiele mankamentów. Zminimalizowany
został efekt odstraszający, przykładowo
w postaci uzbrojonego strażnika, a brak
personelu nadzorującego powodował, że
elementy SSWiN i CCTV były dewastowane. Ponadto wiele elementów systemów
KD nie realizowało prawidłowo swojej
funkcji bez współdziałania z odpowiednimi służbami.
Dlatego dobrze zaprojektowany system bezpieczeństwa dla konkretnego
obiektu logistycznego to system, w którym prawidłowo określono proporcje
między poszczególnymi elementami składowymi ochrony fizycznej i technicznej.
Ochronę fizyczną obiektów logistycznych
i magazynowych realizuje się zwykle według następujących kryteriów:
 Recepcyjno-wartowniczym
(posterunki przy bramach i wejściach osobowych – kontrola ruchu osobowego
i pojazdów, kontrola zgodności ładunków z dokumentacją, plomb na ładunkach, kontrole alkomatem etc.),
 Wartowniczo – patrolowym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa logistycznego,
 Kontrola stref załadunku/wyładunku,
stref konfekcjonowania i kompletacji
dostaw, stref oczekiwania kierowców
etc.),
 Posterunki z dodatkowymi patrolami
mobilnymi na terenie obiektu.
Odpowiednie umiejscowienie posterunków zapewni kontrolę nad tym, kto
wjeżdża na teren obiektu i z niego wyjeżdża. Posterunki powinny znajdować się
przy każdej bramie wjazdowej/wyjazdowej
oraz przy wejściach pieszych. Tylko odpowiednia weryfikacja ludzi oraz pojazdów,
które chcą dostać się bądź opuścić teren
obiektu, pozwolą na sprawne zarządzanie
systemem bezpieczeństwa. W przypadku
dużych obiektów należy również rozważyć
patrole piesze, które będą kontrolowały

szczególnie ważne miejsca w obiekcie, takie jak strefy wyładunku/załadunku, rampy załadunkowe czy postoje kierowców
czekających na załadowanie ładunku. Tego
typu patrole powinny rejestrować swoją
trasę i rozpoczynać obchody według przyjętego wcześniej harmonogramu.

Ochrona techniczna.
Zabezpieczenie mechaniczne
budowli logistycznych
Zabezpieczenia mechaniczne są przede
wszystkim realizowane przez zainstalowanie w otworach pomieszczeń magazynowych krat, zamków itp. Chociaż
stosowanie w magazynach tego rodzaju
zabezpieczeń jest oczywiste, nie zawsze
są one odpowiedniej jakości. Chodzi tu
głównie o instalowanie zamknięć, które
nie zawsze posiadają odpowiedniej klasy
atesty i certyfikaty.
Do zabezpieczeń mechanicznych należy także zaliczyć przegrody konstrukcyjne w pomieszczeniach, takie jak: ściany,
stropy, różnego rodzaju konstrukcje bram
itp. Tego rodzaju zabezpieczenia decydują najczęściej o czasie, jaki potrzebuje
potencjalny intruz na wtargnięcie do wnętrza magazynu i o zastosowaniu przez niego rodzaju specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do sforsowania zabezpieczeń
mechanicznych. Formą zabezpieczeń mechanicznych jest także tworzenie wydzielonych pomieszczeń lub szaf pancernych,
dla składowania cennych materiałów i towarów specjalnych, nad którymi musi być
zapewniony rygorystyczny nadzór.
Jednym z najbardziej nowoczesnych
systemów zabezpieczeń mechanicznych
budowli i pomieszczeń magazynowych
jest wprowadzenie systemu tak zwanej
„duplikacji kluczy”. W praktyce brak jest
jeszcze pełnej świadomości, co do wymogów dotyczących duplikowania kluczy
i roli, jaką może w przedsiębiorstwie odgrywać tak zwany „klucz generalny”, dający dostęp do wszystkich pomieszczeń,
w tym głównie magazynowych. Znaczenie praktycznego funkcjonowania tego
systemu jest odczuwalne w przypadku
powstania pożaru budynku i dla przebiegu akcji ratowniczej (zapewnione jest
szybkie otwarcie wszystkich zagrożonych
pożarem pomieszczeń). Zagadnienie to
reguluje Polska Norma PN-B-84461-02
w zakresie „zabezpieczenia i odtwarzalności kluczy”. Norma ta zaleca, aby klucze
do przynależnego zamka odtwarzane były
tylko przez producenta lub koncesjonowany serwis.
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Fot. 2. Centrum logistyczne
Źródło: kontakt24.tvn24.pl

Ochrona techniczna. Elektroniczne
systemy zabezpieczeń
Ochrona techniczna obiektów logistycznych obejmuje całą gamę systemów
bezpieczeństwa związanych z elektronicznymi systemami zabezpieczeń, optymalizowanych nie tylko pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych, ale
też z uwzględnieniem specyfiki każdego
centrum logistycznego. Specjalnie zaprojektowane systemy pomagają chronić te
obiekty i zapewniają m.in. ochronę perymetryczną, rejestrują osoby wchodzące
i wychodzące, zabezpieczają przed pożarami, pozwalają rejestrować czas pracy itp.
Monitoring wizyjny obiektu. Obejmuje pełny monitoring wizyjny za pomocą kamer CCTV obiektu i terenu zewnętrznego
centrum logistycznego z inteligentną analizą obrazu. Monitoring wizyjny umożliwia
obserwację „na żywo” sytuacji na terenie
centrum logistycznego przez pracowników ochrony lokalnej lub w zewnętrznym
centrum monitoringu. Dotyczy to m.in.
wizyjnego śledzenia procesu przygotowania ładunku np. poprzez synchronizację
kamer z systemem czytników kodów. Wykorzystanie algorytmów analizy obrazu
(m.in. rozpoznawanie twarzy, tablic rejestracyjnych czy sygnatury kontenerów)
pozwala na wykorzystanie monitoringu
wizyjnego, zarówno w celach ochrony perymetrycznej (obwodowej) – sygnalizacja
przekroczenia określonej linii (płotu) lub
strefy, jak również np. dla identyfikacji
uprawnionych pojazdów wjeżdżających

na teren centrum – rozpoznawanie tablic
rejestracyjnych.
Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN). Bazują zwykle na przynajmniej kilku elementach. Sercem systemu
jest centrala alarmowa, do której podłączone są czujniki ruchu – piroelektryczne
(PIR), oraz czujniki magnetyczne – kontaktrony. Ten drugi typ czujników zazwyczaj
instalowany jest na oknach, drzwiach oraz
bramach garażowych. Stosuje się też czujki mikrofalowe bazujące na zjawisku Dopplera, czujki reagujące na przerwanie toru
podczerwieni lub mikrofal, czujki światłowodowe reagujące na nacisk, czujki
ultradźwiękowe, czujki sejsmiczne, czujki
pojawienia się gazu, wody, czujki sygnalizujące stłuczenie szyby itp. Do obsługi
centrali przeznaczony jest manipulator
kodowy (klawiatura) – jego podstawową
funkcją jest uzbrajanie/rozbrajanie systemu po wpisaniu przez użytkownika kodu
identyfikacyjnego. Oprócz wspomnianych
czujników istotną rolę w SSWiN odgrywają sygnalizatory, czyli urządzenia akustyczne lub optyczno-akustyczne, które
odpowiadają za sygnalizowanie wykrycia
niepożądanych zdarzeń w obiektach, które obsługują. Kluczowe miejsce zajmują
też urządzenia i systemy odpowiedzialne
za przesył informacji. Mogą to być dialery
telefoniczne, moduły GSM oraz urządzenia radiowej wymiany danych.
Dodatkowym elementem SSWiN
może być system antynapadowy. Składa
się on z odbiornika oraz nadajnika. Nadajnik ma zazwyczaj formę pilota, może też

występować w postaci ukrytego przycisku
alarmowego (podblatowego). W systemie
znajduje się również klawiatura kodowa,
na której można wybrać tzw. kod pod
przymusem. Uruchamiany jest wówczas
cichy alarm napadowy.
O możliwościach konkretnego SSWiN
w dużej mierze decyduje funkcjonalność
centrali. W nowoczesnych urządzeniach
tego typu niejednokrotnie zastosowanie
znajdują bezprzewodowe technologie wymiany danych. I tak dzięki modułom GSM
zyskuje się możliwość wysyłania informacji o zaistniałych zdarzeniach alarmowych na telefon komórkowy. Przydatne
rozwiązanie stanowi współpraca systemu
z centrum monitoringu GSM, polegająca
na odpowiadaniu na wysyłane z centrum
sygnały testowe i cykliczne wysyłanie tzw.
CLIPA kontrolnego. Za pomocą wiadomości SMS użytkownik jest powiadamiany
o uzbrojeniu i rozbrojeniu alarmu oraz
o zaniku i powrocie zasilania sieciowego.
Istnieje możliwość zaprogramowania połączenia telefonicznego do wybranych numerów. Do niektórych central oferowane
są aplikacje przeznaczone do telefonów
komórkowych z ekranem dotykowym.
Oprogramowanie tego typu pozwala na
zdalną obsługę systemu alarmowego.
W momencie, gdy program zostanie uruchomiony, a łączność z systemem jest nawiązana, ekran telefonu pełni funkcję manipulatora LCD. Użytkownik może zdalnie
obsługiwać wszystkie funkcje alarmu.
Wiele nowoczesnych central bazuje
na radiowej transmisji danych. Mają one
wbudowany dwukierunkowy interfejs
bezprzewodowy. W niektórych modelach
przewidziano możliwość podziału systemu na strefy i partycje.
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
DSO. Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze
oparte na głośnikach pozwalają na przeprowadzenie szybkiej, a zarazem skutecznej ewakuacji ludzi z obszarów objętych
zagrożeniem. W takich obiektach, jak centra logistyczne, system dźwiękowy używany jest też do celów rozgłoszeniowych, np.
przekazywania komunikatów, informowania o sytuacji na obiekcie itp. O sposobie
projektowania oraz instalowania i użytkowania systemów dźwiękowych mówi
norma PN-EN 60840 „Dźwiękowe Systemy
Ostrzegawcze”.
Ważne jest, aby systemy tego typu
realizowały swoje zadanie w każdych
warunkach, nawet podczas pożaru. Kluczową rolę odgrywa, więc odpowiednia
instalacja kablowa, która musi być odporna na wysokie temperatury. ProjekOchrona Mienia i Informacji 1/2019
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tanci uwzględniają podział instalacji na
strefy. Urządzenia wzmacniające powinny być zdublowane oraz współpracować
z zasilaniem awaryjnym. Oprócz tego
uwzględnia się zdublowanie linii głośnikowej. System dźwiękowego ostrzegania
współpracuje najczęściej z centralą alarmową.
Bardzo ważną rolę odgrywa również
ciągłe monitorowanie pracy systemu.
Stąd też wszystkie urządzenia są wyposażone w odpowiednie układy testujące.
Instalacje głośnikowe powinny być kontrolowane. Kompleksowy system musi
uwzględniać nadzorowanie parametrów
zasilania.
Ochrona perymetryczna. Nazywana
także obwodową, powinna zagwarantować wczesne wykrycie osób zamierzających wtargnąć na granicę centrum
logistycznego. Informacja o zagrożeniu
przekazana odpowiednio wcześnie pozwala na szybkie, a co najważniejsze, skuteczne podjęcie działań zapewniających
bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
Podstawę ochrony stanowią bierne i aktywne systemy bazujące na analizie różnego rodzaju fal. Chodzi przede wszystkim o kamery zarówno termowizyjne, jak
i wizyjne. Nie bez znaczenia pozostają także systemy odpowiedzialne za wykrywanie przekroczenia ogrodzenia. Aplikacje
pracujące autonomicznie niejednokrotnie
poddaje się procesowi integracji. Istotną cechą rozwiązań tego typu jest zasięg
obejmujący często nawet kilkadziesiąt
kilometrów. Do najbardziej popularnych
systemów zewnętrznej ochrony obwodowej należą:
System sejsmiczny. Zwany inaczej
geofonicznym stanowi element zewnętrznej ochrony obwodowej. Tworzą
go czujki wibracyjne, które reagują na
wstrząsy powstające podczas pokonywania ogrodzenia.
 System z kablem sensorowym. System elektromagnetycznej detekcji
ruchu (Passive Magnetic Field Detection) – oparty na zasadzie detekcji
anomalii magnetycznych.
 System światłowodowy. Będący bardziej zaawansowanym technologicznie
rozwiązaniem systemu z kablem sensorowym. W tym wypadku, jako sensor
wykorzystywany jest kabel światłowodowy. Światłowody mogą być układane na ogrodzeniu lub w ziemi.
 System impedancyjny podziemny. Kablowy system impedancyjny, zwany
inaczej systemem pojemnościowym
wykrywa zbliżanie się intruza do roz36
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Fot. 2. Napłotowy system ochrony perymetrycznej centrum logistycznego
Źródło: Produs SA



łożonych kabli dzięki pomiarowi i analizie impedancji.
System radarowy. Technologie radarowej ochrony przestrzennej są z natury przystosowane do monitorowania dużych obszarów.

Integracja i automatyzacja
systemów bezpieczeństwa
Ze względu na duże rozmiary centów logistycznych bardzo ważnym okazuje się
być połączona z systemami bezpieczeństwa, automatyzacja procesu obsługi
dostawców oraz gości w tych centrach.
Dlatego parki logistyczne coraz częściej
decydują się na zastosowanie zintegrowanych, kompleksowych narzędzi służących zarówno właścicielowi, ale także
zarządcy, firmie świadczącej zintegrowane usługi FM (Facility Management)1,
jak również gościom i najemcom. Takie
zintegrowane systemy umożliwiają sterowanie i zarządzanie wieloma bramami
wjazdowymi jednocześnie, a także ich
integrację z kontrolą dostępu czy też telewizją CCTV. Co więcej, taki system po1
Facility Management (FM) – praktyka koordynowania fizycznego miejsca pracy z ludźmi i pracą
organizacji. Integruje zasady administrowania przedsiębiorstwem (ekonomia, organizacja, zarządzanie),
architektury, nauk behawioralnych (socjologia, psychologia) oraz nauk inżynierskich.

maga usprawnić także płynność ruchu
na terenie obiektu, obniżyć koszty oraz
tym samym stanowi wartość dodaną dla
użytkowników końcowych. Firmy wynajmujące powierzchnie w danym obiekcie
logistycznym mają dostęp do platformy,
dzięki której mogą na bieżąco monitorować ruch na terenie obiektu. Mają
także możliwość awizacji transportów
czy też potwierdzania, że dany pojazd
może opuścić centrum logistyczne. Narzędzie stanowi wartość dla ochrony,
właściciela, gości oraz dostawców, ale
w szczególności dla najemców centrów
logistycznych.
Zintegrowanie systemu z monitoringiem CCTV pozwala na obserwację każdego wjazdu do obiektu jednocześnie.
Platformę można również połączyć ze
znacznikami RFID2, dzięki czemu zyskamy identyfikację pojazdu wjeżdżającego
na teren obiektu. Dla samochodu z zainstalowanym czujnikiem RFID szlaban
przy bramie wjazdowej podnosi się au2
RFID (ang. Radio-frequency identification)
– technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu
przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technika
umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID.
W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet
z odległości do kilkudziesięciu centymetrów lub kilku
metrów od anteny czytnika. System odczytu umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się jednocześnie w polu odczytu.
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tomatycznie. Samoczynnie odbywa się
także rejestracja wjazdu. Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie zasobów
ludzkich, ponieważ proces rejestracji
wjazdu odbywa się poprzez zdalny kontakt z ochroną lub w całości automatycznie. Dzięki integracji, poszczególne
podsystemy mogą wymieniać pomiędzy sobą informacje i podejmować odpowiednie procedury bezpieczeństwa.
Przykładowo – otwarcie drzwi ewakuacyjnych generuje alarm (SSWiN), obraz
z zagrożonego miejsca jest natychmiast
wyświetlany na monitorze alarmowym.
Wykrycie pożaru powoduje reakcje systemu nadzoru wizyjnego i DSO, który
może generować wcześniej nagrane komunikaty dotyczące ewakuacji. System
Sygnalizacji Kradzieży generując alarm,
może pozycjonować zintegrowane kamery obrotowe na wzbudzoną bramkę antykradzieżową. Również system
kontroli dostępu może przekazywać
informacje o próbie nieautoryzowanego wejścia od strefy, a system nadzoru
wizyjnego, wykorzystując zapis w trybie pre-alarmu może automatycznie
odtworzyć zaistniałe zdarzenia jeszcze
przed wygenerowanym alarmem.
Elementem niewątpliwie zwiększającym bezpieczeństwo parków logistycznych jest rejestracja pełnej historii
wjazdów na teren parku logistycznego.
Pozwala ona na przygotowanie raportu
ewakuacyjnego, dzięki posiadaniu danych wszystkich osób, przebywających
na terenie obiektu. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań IT w branży logistycznej wpływa na profesjonalne postrzeganie firmy na zewnątrz, zapewniając
nowoczesny standard obsługi, sprawne
funkcjonowanie obiektów, a przede
wszystkim zwiększając bezpieczeństwo
centrów logistycznych.

Systemy przeciwpożarowe
Ponad jedna trzecia wszystkich po
ważnych szkód powodowanych przez
pożar y na różnych etapach łańcucha
przemysłowego ma swoje źródło w ob
szarach magazynowania i logistyki. Cha
rakter ystyczną cechą branży logistycz
nej jest fakt przechowywania dużych
ilości towarów – tożsamych z majątkiem
i aktywami danej firmy – na relatywnie
małej powierzchni. Dlatego szczególnie
w dziedzinie magazynowania i logistyki
istnieje wiele kluczowych kryteriów wy
boru najlepszego rodzaju ochrony prze
ciwpożarowej. Pierwszym krokiem jest

rozróżnienie wielu rodzajów składowa
nia, od magazynów wysokiego składo
wania do tzw. magazynu paternoster3.
Rodzaj przewożonych i magazynowa
nych towarów również odgrywa znaczą
cą rolę, ponieważ mogą się one znacznie
różnić składem i cechami. Szczególne
zagrożenia, takie jak przechowywanie
rolek papieru lub opon, często wyma
gają specjalnych rozwiązań przeciwpo
żarowych. Finalnie należy również wziąć
pod uwagę obszar kompletacji, serwe
rownię i inne obszar y per yfer yjne.
Szczegółowe omówienie zagadnienia
ochrony przeciwpożarowej w centrach
logistycznych wymaga oddzielnego artykułu. Jednak na potrzeby tej publikacji
zasygnalizujemy jedynie pewne podstawowe kwestie dotyczące ochrony ppoż.
tego typu obiektów.
Wymagania dotyczące rozwiązań
przeciwpożarowych określone są w prawie budowlanym i odpowiednich pokrewnych regulacjach prawnych. Kluczową
kwestią jest oczywiście dobór i instalacja
odpowiedniego systemu sygnalizacji pożaru. Płomienie, dym, emisja gazu, wysoka temperatura – rozprzestrzeniający się
ogień sprowadza wiele zagrożeń. Czujki
p.poż., dostosowane do każdego typu pożaru, po jego wykryciu, przesyłają sygnały
do centrali pożarowej. Panel kontrolny tej
centrali kontroluje urządzenia alarmowe
oraz przesyła komunikaty ostrzegawcze
do pomieszczenia stałego nadzoru oraz
do najbliższej jednostki straży pożarnej.
Dodatkowo, panel nieustannie monitoruje dostępne systemy przeciwpożarowe
pod kątem odpowiedniej pracy, a w przypadku wybuchu ognia – z wyjątkiem systemu tryskaczy – elektrycznie aktywuje
powyższe systemy. Centrala pożarowa
często oferuje również dodatkowe funkcje
tj. możliwość skomunikowania się z systemami zarządzającymi bezpieczeństwem
wewnętrznym, lub poprzez sieciowe interfejsy, z urządzeniami mającymi dostęp
do Internetu.
Zastosowane przeciwpożarowe systemy gaszące w obiektach logistycznych, zależą przede wszystkim od składowanych
tam towarów i materiałów. I tak, szybkie,
o ogólnym zasięgu systemy zraszaczy są
najlepszym rozwiązaniem w obszarach,
w których ogień może się szybko rozprzestrzeniać np. w pionowych regałach
obrotowych czy składach opon. W niektórych miejscach dodaje się do systemu

zraszaczy środek pianotwórczy tworzący
film pianowy, żeby wzmocnić efekt gaśniczy. W pomieszczeniach biurowych oraz
administracyjnych, a także do ochrony
generatorów prądu napędzanych olejem
napędowym stosuje się systemy gaszenia
mgłą wodną. W chłodniach oraz magazynach z niebezpiecznymi substancjami
stosuje się systemy gaszące, które mają na
celu zmniejszenie ilości tlenu w powietrzu
poprzez kontrolowane uwolnienie azotu.
Azot uwalniany jest przede wszystkim po
to, by zapobiec pojawieniu się otwartego
ognia. W przypadku ochrony magazynów
składujących niebezpieczne substancje
np. łatwopalne ciecze stosuje się pianowe systemy gaśnicze. Natomiast, systemy
wykorzystujące CO2, dzięki specjalnym
cechom tego środka gaśniczego, znakomicie sprawdzają się do ochrony ppoż.
wolnostojących elementów w pomieszczeniach. Dwutlenek węgla jest naturalnym składnikiem powietrza i nie przewodzi prądu elektrycznego.
Oczywiście dla zapewnienia ręcznej
ochrony ppoż., centra logistyczne muszą
być wyposażone również w gaśnice oraz
ścienne hydranty, używane do gaszenia
pożaru wykrytego we wstępnej fazie (najlepiej przez system wykrywania pożaru).
Mogą one zostać szybko oraz bezpośrednio użyte przez strażaków, przeszkolony
personel czy rezydentów obiektu. Z reguły
gaśnice i hydranty umieszcza się w pobliżu ścieżek ewakuacyjnych i ratunkowych.
Dla utrzymania bezpieczeństwa niezbędne są regularne kontrole serwisowe całego systemu ppoż., aby zagwarantować
jego sprawne działanie oraz ciągłą gotowość operacyjną.
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w obiektach i centrach logistycznych, https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/207...na.../1058-artykul
2. Ochrona obiektów logistycznych – oto wskazówki, które
pomogą zwiększyć bezpieczeństwo, http://magazynfakty.
pl/ochrona-obiektow-logistycznych-oto-wskazowki-ktorepomoga-zwiekszyc-bezpieczenstwo/
3. Zarządzanie i ochrona obiektów logistycznych, https://asystentbhp.pl/zarzadzanie-i-ochrona-obiektow-logistycznych624/?page=1
4. Z. Dudziński, Czynniki organizacyjno-techniczne zabezpieczenia mienia w magazynach, Logistyka, nr 2/2011.
5. Rozwiązania branżowe. Magazyny i centra logistyczne. Ochrona przeciwpożarowa magazynów i centrów logistycznych,
https://docplayer.pl/17716002-Rozwiazania-branzowemagazyny-i-centra-logistyczne-ochrona-przeciwpozarowamagazynow-i-centrow-logistycznych.html
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Regały karuzelowe (‚paternoster’) – ‚Karuzelami’ nazywa się pionowe, metalowe, zamknięte, obrotowe regały sięgające do 30 m wysokości.
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SPECJALNE ŚRODKI OCHRONY
FIZYCZNEJ I TECHNICZNEJ PODCZAS
PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Fot. 1.
Źródło: Wyborcza.Bydgoszcz.pl

W

iele firm, sklepów, a także placówek bankowych działających
na rynku można zaliczyć do kategorii obiektów o wysokim ryzyku zagrożenia włamaniem lub kradzieżą. Dlatego
ich właściciele oraz kadra kierownicza powinni pamiętać, że profilaktyka jest tańsza od leczenia i należy zawczasu odpowiednio chronić obiekt oraz zabezpieczyć
cały proces obrotu pieniędzmi.
W przypadku przechowywania wartości pieniężnych przekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej1 w budynkach lub
pomieszczeniach2 zapewnia się, co najmniej ich zabezpieczenie techniczne.
W zabezpieczeniach stosuje się przede
wszystkim następujące systemy zabezpieczeń elektronicznych:
1. Systemy sygnalizacji włamania i napadu;
2. Systemy telewizji dozorowej;
1
Jednostka obliczeniowa stanowi 120 krotność
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.09.2010 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, p. 3.1 i zał. nr 1)
2
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3. Systemy kontroli dostępu;
4. Systemy transmisji alarmu.
Przy czym systemy sygnalizacji włamania i napadu oraz systemy transmisji alarmu są traktowane, jako podstawowe, zaś
systemy telewizji dozorowej oraz systemy
kontroli dostępu, jako uzupełniające.
W przypadku sklepów i punktów handlowych, ich właściciele muszą mieć świadomość tego, że wszędzie tam, gdzie obraca się pieniędzmi, może pojawić się ktoś,
kto będzie chciał te pieniądze zabrać. Do
najczęstszych błędów popełnianych przez
personel sklepowy należy: przechowywanie pieniędzy w niezabezpieczonych szufladach (szafkach), przechowywanie w kasie nadmiaru gotówki. Czasem wystarczy
chwila nieuwagi, by nasz całodzienny
utarg został bezpowrotnie utracony.
Dlatego dużą wagę należy przywiązywać do wyboru miejsca i sposobu przechowywania gotówki. Naczelną zasadą
jest, że wszystkie wykorzystywane w tym
celu szafki przez cały czas powinny pozostawać zamknięte (kluczyk należy mieć
natomiast zawsze przy sobie). Jeżeli
zakupione meble nie posiadają wbudowanych fabrycznie zabezpieczeń, należy
wyposażyć je w zamki zatrzaskowe samoczynnie zamykające szafki lub szuflady
po ich domknięciu. Ważne jest także wyrobienie w sobie nawyku przechowywania na stanowisku kasowym tylko takiej
ilości gotówki, jaka jest nam rzeczywiście
potrzebna. Jej nadmiar powinien być niezwłocznie deponowany na zapleczu w zamykanej szafce, metalowej kasetce, sejfie
lub kasie pancernej. Przy czym zdecydowanie lepiej sprawdzają się w tym przypadku sejfy. Poszczególne wersje umożliwiają wstawianie do szaf, wmurowywanie
w ścianę, przytwierdzanie do podłogi lub
skonstruowane są, jako urządzenia wolno
stojące. Wartym polecenia są również modele z wbudowaną wrzutnią, pozwalającą
schować nadmiar gotówki bez konieczno-

ści każdorazowego otwierania sejfu. Tzw.
wrzutnik gotówki znajduje zastosowanie
w placówkach handlowych (sklepach,
kioskach), restauracjach, stacjach paliw
i wszędzie tam gdzie występuje obrót gotówkowy. Powinien być trwale zamontowany do ściany, podłogi, mebla itp. Sejfy
lub kasy możemy uzbroić w instalację
alarmową. Celem montowania instalacji
alarmowej w sejfach jest zabezpieczenie
przed próbami niepowołanego dostępu.
Instalacja alarmowa składa się zazwyczaj
z czujników (wstrząsowe, wysunięcia języka zamka, zamknięcia drzwi, zerwania
sejfu z mocowań) podłączonych do centrali alarmowej, a sygnały wyprowadzone
na zewnątrz sejfu. Podstawową normą, na
podstawie której wydawane są certyfikaty
na urządzenia do zabezpieczania wartości, jest polska norma PN-EN 1143-13.
Ze względu na wartość gotówki i łatwą
jej przenaszalność procesom przechowywania i transportu środków pieniężnych
towarzyszyć muszą szczególne względy
bezpieczeństwa, co ponosi za sobą dodatkowe koszty i niedogodności. Po skończonej zmianie lub po zamknięciu sprzedaży dziennej należy rozliczyć kasjerów
z utargu, co wydłuża czas pracy. Walory
muszą być bezpiecznie pobrane od kasjerów, przeliczone, sprawdzone, co do ich
autentyczności, zabezpieczone. Trzeba
odliczyć pogotowie kasowe na następny
dzień, po czym przekazać nadwyżkę konwojentom. Konwojenci przewożą gotówkę do banku, bank ponownie przelicza,
sprawdza, zabezpiecza i dopiero wtedy
następuje uznanie rachunku bankowego.
W dużych organizacjach handlowych
istotnym problemem jest organizacja ob3
Norma PN-EN 1143-1 podaje zasady i wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
i urządzenia służące do przechowywania wartości. Dostępne na polskim rynku wyroby posiadają certyfikaty
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, które
potwierdzają wysoką jakość i niezawodność wyrobu.
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rotu gotówką, która mimo gwałtownego
rozwoju płatności elektronicznych, stanowi nadal spory procent płatności realizowanych w sklepie. Logistyka strumienia
pieniędzy staje się zagadnieniem równie
ważnym jak logistyka towarów. Najważniejszym usprawnieniem, które zrewolucjonizowało kasy był system kodów kreskowych, który umożliwia automatyczne
obliczanie listy towarów każdego klienta
oraz podliczanie kwoty do zapłaty. Jest on
stosowany do dziś, gdyż jest prosty, niezawodny, sprawny i doskonale nadaje się
do optymalizacji. Kasy występują w wielu
odmianach. Najprostsze z nich, tak zwane
ECR (Electronic Cash Register) są dedykowanymi urządzeniami, często zaplombowanymi i nierozbieralnymi. Po uruchomieniu kasy w trybie fiskalnym, raporty
dzienne są zapisywane do modułu fiskalnego wbudowanego w ECR. Zazwyczaj

Aby rozwiązać problemy z przekazywaniem gotówki z kas sklepowych, w latach ’90 opracowano rozwiązanie zwane
Remote Cash Capture (RCC). Dzięki niemu kasjerzy składają utarg w inteligentnym sejfie, który sprawdza i liczy monety
i banknoty. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do przeliczenia
gotówki i zwiększa prawdopodobieństwo
wykrycia fałszywych banknotów i monet,
a zdeponowana gotówka natychmiast
uznawana jest, jako środki na rachunku
bankowym. Współczesne rozwiązania informatyczne idą jeszcze dalej i umożliwiają integrację tych inteligentnych sejfów
z tzw. systemami front office (FOS) oraz
z modułami zarządzania płatnościami,
które umożliwiają porównanie stanu gotówki z sejfu inteligentnego z transakcjami na kasie i automatyczne rozliczenie
kasjera.

Fot. 2. Sejf na klucz z otworem wrzutowym
Źródło: Allegro

jednak nie ma możliwości rozbudowy takiej kasy. Żeby rozwiązać ten problem (jak
i wiele innych problemów kas ECR), wprowadzono terminale elektroniczne zwane
EPOS (Electronic Point of Sale), które faktycznie są komputerem klasy PC wyposażonym w dedykowane oprogramowanie
obsługi kasy, wyświetlacz dla klienta, skaner kodów kreskowych oraz podłączenie
do modułu drukarki fiskalnej i otwierania
szuflady z pieniędzmi. Komputer taki posiada odpowiednią pamięć masową oraz
połączenia do systemu sprzedażowego
i analitycznego. Dzięki temu, że jest to
normalny komputer klasy PC, serwis terminali jest znacznie prostszy.

Bezpieczny transport środków
pieniężnych.
Newralgicznym momentem jest przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza placówką handlową. Odprowadzenie znacznej ilości gotówki może
stanowić potencjalne zagrożenie dla pracownika. W przypadku utargu obowiązują przepisy zawarte we wspomnianym
już Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakie
powinna spełniać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne

jednostki organizacyjne. Zgodnie z dokumentem, ochronie fizycznej i zabezpieczeniu technicznemu w transporcie nie podlegają środki pieniężne nieprzekraczające
0,2 jednostki obliczeniowej. Przenoszenie
środków pieniężnych powinno odbywać
się jednak z wykorzystaniem specjalistycznych walizek i neseserów przystosowanych do ich transportu. W zależności
od modelu urządzenie utrudniające zabór
walizki wykorzystuje działanie paralizatora elektrycznego, alarmu akustycznego lub sygnału dymnego. Coraz częściej
wyposaża się je również w nadajniki GPS
oraz systemy barwiące transportowaną
zawartość, czyniąc ją w przypadku kradzieży zupełnie bezużyteczną.
W przypadku większych utargów należy skorzystać z usług konwojowania
transportu wartości pieniężnych, świadczonych przez wyspecjalizowane firmy
ochrony osób i mienia. W tym wypadku
przewóz środków pieniężnych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i być realizowany z wykorzystaniem
specjalnie do tego celu przystosowanych
pojazdów, tzw. bankowozów. Rozporządzenie określa również stopień zabezpieczeń dostosowany do wysokości wartości
środków pieniężnych – konwojowany
transport wartości pieniężnych jest ochraniany przez konwojentów, przy czym ich
ilość uzależniona jest od wartości jednostek obliczeniowych przewożonych środków pieniężnych4.
Podstawowe i szczegółowe zagadnienia legislacyjne dotyczące bankowozów,
jako pojazdów przeznaczonych do transportu wartości pieniężnych zawarte są w:
 ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
„O ochronie osób i mienia” (Dz.U.
1997.0114.0740 z późn. zm.),
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
„O systemie oceny zgodności” (Dz.U.
2010.0138.0935 z późn. zm.),
 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
07.09.2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne – (Dz.U. 2010.0166.1128 z późn.
zm., Jednolity tekst z 6 czerwca 2016,
poz. 793).
Ustawa z dnia 22.08.1997 r. „O ochronie osób i mienia” jest podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia
4
źródło: http://www.bip.msw.gov.pl/bip/rozporzadzenia-ministr/2010/19088,dok.html).
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związane m.in. z transportem i przechowywaniem wartości pieniężnych. Ustawa określa: obszary, obiekty urządzania
i transporty podlegające obowiązkowej
ochronie (art. 5), do których należą m.in.
banki i przedsiębiorstwa wytwarzające,
przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach.
Natomiast wymagania dotyczące dopuszczenia bankowozów do ruchu (wymagania homologacyjne), jako pojazdów
specjalnych, zawarte są w następujących
dokumentach:
 dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/46/WE z dnia
05.09.2007 r. ustanawiającej ramy dla
homologacji pojazdów silnikowych
i ich przyczep oraz układów, części
i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L263 z 09.10.2007 r.
z późn. zm.),
 ustawie z dnia z dnia 20 czerwca
1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”
(tekst jedn. Dz.U. 2012.1137.1448),
 rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.03.2013r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych
i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013. poz. 407).

Fot. 4. Konwojowanie
Źródło: Prolex
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Fot. 3. Kasa fiskalna (typu ECR)
Źródło: polcom.pl

Bankowozem wykonuje się transport
wartości pieniężnych przekraczających
1 jednostkę obliczeniową. W aktualnym
rozporządzeniu MSWiA bankowozy w zależności od konstrukcji i zabezpieczenia
technicznego podzielono na typy A, B
i C. Została też wprowadzona nowa kategoria – tzw. pojazdy ubezpieczające dla
konwojentów ochraniających transport
wartości pieniężnych o dużej liczbie jednostek obliczeniowych. Transport wartości pieniężnych powyżej 24 jednostek
obliczeniowych wykonuje się przy użyciu
bankowozu typu A. Pomiędzy 8, a 24 jed-

nostek obliczeniowych – bankowozami
typu B. Natomiast transport wartości pieniężnych do 8 jednostek obliczeniowych
wykonuje się bankowozem typu C. Ogólne wymagania techniczne dla bankowozów typu A, B, C zapisano odpowiednio
w załącznikach nr 3, 4 i 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.09.2010r. – (Dz.U.
2010.0166.1128 z późn. zm.).
Ogólnie rzecz biorąc bankowozy to
pojazdy, których typowa zabudowa została przystosowana do przewozu wartości
pieniężnych i obejmuje specjalne dostosowanie dwóch przedziałów samochodu:

ZARZĄDZANIE | OCHRONA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Fot. 5. Bankowóz
Źródło: AL-KO Vehicle Technology

Fot. 6. Terminal EPOS
Źródło: posiflex.com.pl

części osobowej i części ładunkowej. Typowy zakres adaptacji pojazdu do wymogów bankowozu, jest różny w zależności
od typu (A, B, C) i obejmuje m.in.:
 opancerzenie karoserii,
 wkładki masowe w kołach pojazdu,
 instalację szyb pancernych,
 systemy geolokalizacji (GPS),
 systemy zabezpieczeń i instalację antynapadową,
 walizki do przewozu wartości o różnej
klasie bezpieczeństwa.
Potwierdzeniem spełnienia przez
bankowozy wymagań prawnych i technicznych są certyfikaty wydawane przez

akredytowane jednostki badawcze, np.
PIMOT5.
Przewożenie/przenoszenie znacznych
środków może być ryzykowne, szczególnie w sytuacji, gdy ma się odbywać
w godzinach wieczornych, kiedy oddziały banków są nieczynne. Rozwiązaniem
może być skorzystanie z usługi mobilnego
wpłatomatu, którą oferują niektóre banki.
W tym przypadku klient, który chce
wpłacić dzienny utarg na swoje konto
firmowe, nie musi szukać wpłatomatu
czy oddziału banku, lecz może zamówić
usługę wprost do siedziby sklepu/firmy.
5

PIMOT: Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Znacznym udogodnieniem jest możliwość zarezerwowania usługi na konkretną godzinę. Dodatkowo przedsiębiorca,
dzięki aplikacji ściągniętej np. na smartfon, może śledzić aktualną lokalizację
wpłatomatu. Korzystanie z tego typu usługi ma tę przewagę nad osobistym dokonywaniem wpłaty, że gwarantuje pełne bezpieczeństwo środków. Nie bez znaczenia
pozostaje fakt, że przedsiębiorca oszczędza nie tylko czas, ale i pieniądze, bowiem
usługa mobilnego wpłatomatu nie jest obciążona opłatami i prowizjami w przypadku dokonywania wpłaty za pomocą karty
debetowej, oczywiście pod warunkiem, że
klient ma rachunek w banku, który oferuje
tego rodzaju usługi. Nie trzeba dodawać,
że pojazdy bankowe realizujące usługi
mobilnego wpłatomatu muszą spełniać
wszystkie warunki bankowozu.
Literatura:
1. S. Parszowski, Jak bezpiecznie przechowywać i przenosić
gotówkę, „Nasz Kolporter” (styczeń 2015)
2. M. Marciniak, Nowoczesny sklep, https://www.computerworld.pl/news/Nowoczesny-sklep,324866.html
3. Zarządzanie gotówką w punktach handlowych, https://skg.
pl/rozwiazania/sieci-handlowe/wrota-gotowki/zarzadzanie-gotowka-w-punktach-handlowych/
4. Redakcja OMiI, Bezpieczny transport środków pieniężnych,
Ochrona Mienia i Informacji nr 5/2018
5. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
6. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. „O ochronie osób i mienia”
(Dz.U. 1997.0114.0740 z późn. zm.)
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ZABEZPIECZENIA
PRZECIW-KRADZIEŻOWE
Oferta rynkowa w zakresie zabezpieczeń
przeciw-kradzieżowych jest bardzo bogata.
Ogólna klasyfikacja takich rozwiązań dzieli je na
mechaniczne i konstrukcyjne, a także elektroniczne
oraz techniczno-organizacyjne.

O

wyborze konkretnego rozwiązania decyduje przede wszystkim
konkretna aplikacja. Należy również przeanalizować wszelkie zagrożenia
oraz oszacować potencjalne straty takie
jak kradzież czy zniszczenie.

Zabezpieczenia mechaniczne
Zabezpieczenia mechaniczne to najstarsze rozwiązania w tym zakresie. Mają one
za zadanie utrudnienie włamywaczowi
wtargnięcia do określonego pomieszczenia czy budynku. Ważne jest przy tym
objęcie całego obiektu łącznie z oknami,
drzwiami, oknami piwnicznymi, świetlikami dachowymi, a także kanałami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi. Zabezpieczenia mechaniczne to przede wszystkim
odpowiednie wkładki, zamki, kłódki bez-kabłąkowe, a także kraty, skoble, zasuwy,
łańcuchy oraz systemy klucza grupowego
i wkładki centralne.
Ważne jest, aby konstrukcja i zamknięcia cechowały się wytrzymałością
oraz utrudniły i opóźniły włamywaczowi
wtargnięcie przynajmniej o kilkanaście
minut. Włamywacz może zniechęcić się
lub zrezygnować z włamania albo w tym
czasie na miejsce zdarzenia dotrze policja
lub grupa interwencyjna.
Praktyka pokazuje, że nawet najlepsze
zabezpieczenia o charakterze mechanicznym mogą okazać się niewystarczające.
Dlatego ważne jest, aby współgrały one
z rozwiązaniami organizacyjnymi łącznie
z ochroną przez odpowiednie służby. Warto zadbać również o połączenie z rozwiązaniami elektronicznymi.
Trzeba mieć na uwadze trudności z zastosowaniem zabezpieczeń mechanicznych w budynkach zabytkowych nadzorowanych przez konserwatora zabytków.
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W budynkach tego typu bardzo często stolarka drzwiowa i okienna wymaga remontu, który pociąga za sobą wysokie koszty.
Trzeba zwrócić uwagę przy tym na szereg
ograniczeń przy doborze zabezpieczeń –
np. nie wszędzie mogą być zamontowane
określone modele blokad, krat czy zasuw.

Zabezpieczenia elektroniczne
Zabezpieczenia elektroniczne to uzupełnienie zabezpieczeń mechanicznych.
W zależności od potrzeb ustala się dla
nich odpowiedni zasięg poprzez ochronę
okien, drzwi czy otworów: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych.
Zabezpieczenia mogą objąć również strefy wewnętrzne w postaci pomieszczeń,
korytarzy oraz klatek schodowych. W razie
potrzeby chronione mogą być pojedyncze
przedmioty – np. eksponaty w muzeach
i na wystawach.
Nowoczesne rozwiązania w zakresie
elektroniki i automatyki pozwalają na dobór odpowiedniego rozwiązania. Mowa tu
przede wszystkim o kontroli dostępu, telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania
i napadu, a także systemach monitorowania wraz z ochroną zewnętrzną obiektu.
Za system kontroli dostępu uznaje
się wzajemnie powiązane urządzenia
elektroniczne oraz mechaniczne, których działanie ma na celu ograniczenie
użytkownikom (całkowite lub czasowe)
dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Np. w przypadku szpitali chodzi np.
o sale operacyjne, dostęp do pomieszczeń technicznych czy też ograniczenie
możliwości wejścia na teren szpitala
w określonych godzinach (np. w nocy).
Identyfikowanie użytkowników przez
system kontroli dostępu zależy od zastosowanego typu urządzenia identyfi-
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Źródło: Technika Zamknięć Lech Polak

kującego. Są to, zatem odciski linii papilarnych, tagi RFID, tablice rejestracyjne
pojazdów (w przypadku parkingów),
piloty radiowe itp. System na podstawie
danych zebranych podczas konfiguracji decyduje o tym, czy w danej chwili
użytkownik ma prawo dostępu do sektora i uruchamia procedury mające na
celu zezwolić lub zabronić przedostanie
się użytkownika na strefę. Elementami
zaporowymi uniemożliwiającymi przedostanie się użytkownika na inne strefy
obiektu będącego nadzorowanym przez
system kontroli dostępu mogą być drzwi
z zamkiem elektronicznym, rygle, bramki, szlabany oraz bramy przesuwne. Typowy system kontroli dostępu cechuje
pełna kontrola nad obecnością użytkownika w strefach systemu, identyfikacja
elektroniczna użytkownika, zrzut na bieżąco zdarzeń występujących w obrębie
systemu oraz sterowanie zaporami.
Podstawą działania każdego systemu
monitoringu są kamery. To właśnie dzięki
nim jest możliwe przechwytywanie obrazu video, który można również przesłać
chociażby do centrum monitoringu. Nowoczesne technologie pozwalają na prze-
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sył obrazu za pomocą kabla, fal radiowych
oraz modemów światłowodowych.
Obraz przechwycony przez kamerę
może być rejestrowany. W rejestratorach
pracujących w sieci Ethernet zwraca się
uwagę na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Nie ma, bowiem
potrzeby instalowania dodatkowego
oprogramowania antywirusowego. Interesujące rozwiązanie stanowi możliwość
nadawania uprawnień do sterowania kamerami a w szczególności do ustawiania
ich pozycji. Profesjonalne rejestratory to
urządzenia cyfrowe łączące w sobie najwyższą jakość obrazu, elastyczność oraz
bezawaryjną pracę. W zależności od modelu rejestratory są w stanie zapisywać
kilka a nawet kilkanaście sygnałów wideo
i audio. Niektóre modele współpracują zarówno z kamerami analogowymi jak i IP.
Nie mniej ważne w systemie monitoringu są manipulatory, które pozwalają na
nadzorowanie ruchu kamer. Stąd też na
płycie czołowej umieszczony jest joystick
sterujący. W trójfunkcyjnych kamerach
joystick umożliwia również korzystanie
z zoomu. W urządzeniu istotną rolę odgrywa zestaw klawiszy funkcyjnych oraz
wyświetlacz LCD, który informuje o funkcjach realizowanych przez urządzenie.
Manipulator pozwala na sterowanie ruchem kamer we wszystkich kierunkach.
W nowoczesnych systemach sygnalizacja włamania i napadu (SSWIN) stawia
się na zdalną obsługę za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Pozwala ono na integrowanie
danych pochodzących z systemów alarmowych i urządzeń rejestrujących obraz.
Oprogramowanie tego typu stanowi istotny element kompleksowych stacji monitorujących. System najczęściej pracuje
w środowisku Windows, dzięki czemu zyskuje się możliwość pracy operatorów
na wielu stanowiskach tworzących sieć.
Nowoczesne oprogramowanie stanowi
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dobre narzędzie obsługujące abonentów
monitorowanych po linii telefonicznej za
pomocą sieci GSM lub Ethernet. Przydatnym rozwiązaniem technicznym jest możliwość współpracy z systemem wizualnej
weryfikacji alarmu. Każdemu abonentowi
można nadać nawet kilkanaście identyfikatorów. Przypisuje się różne kategorie
kodów otrzymywanych od abonenta.
Wszystkie sytuacje, które wymagają interwencji są natychmiast zgłaszane. Zdarzenia poddaje się selekcji z możliwością
tworzenia raportów dla abonentów, operatorów i systemu stacji. Wszystkie dane
są dodatkowo archiwizowane, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
zgromadzonych informacji.
Warto zwrócić uwagę na funkcję zdalnego podglądania zdarzeń napływających
od wybranych abonentów stacji. W efekcie właściciele monitorowanych obiektów mogą zdalnie sprawdzać stan systemu w dowolnej chwili i niemal z każdego
miejsca. Rozwiązanie takie zapewnia wygodę podczas montażu systemu, bowiem
znacznie usprawnia proces testowania
wymiany danych, dzięki weryfikowaniu
poprawności konfiguracji torów transmisji podczas instalacji. Sprawniejsze jest
również okresowe sprawdzanie działania
wszystkich elementów systemu. W niektórych systemach przewidziano hierarchiczne konfigurowanie kont.
Ponadto, jako zalety takiego rozwiązania podkreślane jest ścisłe definiowanie uprawnień poszczególnych użytkowników systemu (administratorów,
instalatorów, użytkowników końcowych).
Nowoczesne systemy zdalnego monitoringu realizują również funkcje takie jak
filtrowanie, wysyłanie wiadomości wewnętrznych pomiędzy użytkownikami
oraz przeglądy stanów i danych w zależności od nadanych uprawnień.
Nowoczesne systemy alarmowe są obsługiwane nie tylko za pomocą lokalnych

manipulatorów. Coraz częściej uwzględnia się, bowiem możliwość nadzorowania
pracy systemu z dowolnej przeglądarki
internetowej, telefonu komórkowego lub
innego urządzenia mobilnego.
Nowoczesny system alarmowy nie
obejdzie się bez pilotów zdalnego sterowania i kart zbliżeniowych. Rozwiązania
tego typu najczęściej są uwzględniane
w miejscach, gdzie obsługa systemu
alarmowego jest trudna dla niektórych
osób (np. dzieci, osoby starsze) oraz gdy
zakłada się ograniczony dostęp do określonej funkcjonalności instalacji alarmowej. W oferowanych na rynku centralach
alarmowych można przypisać pilota do
konkretnego użytkownika, zapewniając
mu możliwość korzystania z określonych
funkcji takich jak chociażby załączanie
i wyłączanie czuwania czy też sterowanie
urządzeniami (brama garażowa, rolety,
itp.). Przydatne rozwiązanie stanowi możliwość definiowania stref, które mogą być
załączane przez użytkownika. Warto pamiętać, że wadą takiego systemu jest brak
możliwości identyfikowania osoby, która
obsługuje system.
Zamiast pilotów bardzo często zastosowanie znajdują karty zbliżeniowe. Jako
zalety takiego rozwiązania wymienia się
przede wszystkim prostą obsługę. Sprowadza się ona jedynie do zbliżenia karty
w pobliże odpowiedniego czytnika.
Możliwości w zakresie zdalnej obsługi
systemów alarmowych to również sterowanie za pomocą sieci internetowej. Funkcjonalność tego typu zapewniają centrale
alarmowe lub specjalne moduły komunikacyjne współpracujące z centralami alarmowymi. Zyskuje się, więc możliwość dostępu do systemu poprzez sieć lokalną LAN
oraz za pomocą sieci internetowej.
Komunikację poprzez Internet nowoczesne centrale alarmowe zapewniają na
kilka sposobów. Stąd też sterowanie systemem alarmowym może odbywać się
przez dowolny komputer i przeglądarkę
internetową. Zyskuje się, więc wirtualny
panel sterujący, który zapewnia kompleksowe sterowanie systemem. Interesujące
rozwiązanie stanowią również aplikacje
przeznaczone do telefonów komórkowych. Oprogramowanie tego typu zapewnia pełne sterowanie systemem. Jako
zalety takiego rozwiązania wymienia się
przede wszystkim mobilność, czyli możliwość sterowania systemem z dowolnego
komputera lub urządzenia przenośnego.
Bardziej zaawansowane aplikacje pozwalają nie tylko na sterowanie alarmem,
ale również na wizualizowanie poprzez
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43

ZARZĄDZANIE | SYSTEMY PRZECIW-KRADZIEŻOWE
Zabezpieczenia organizacyjne

Fot. 2.
Źródło: Sprzedajemy.pl

wirtualne mapy obiektu. Przydatne rozwiązanie stanowi oprogramowanie przeznaczone do zdalnego konfigurowania
systemów alarmowych.
Na rynku są oferowane centrale alarmowe lub moduły umożliwiające wysyłanie powiadomień na telefon komórkowy.
Jest przy tym możliwa współpraca poprzez technologię GSM/GPRS ze stacjami
monitorującymi. Powiadomienie może
przybrać formę wiadomości tekstowej
lub próby nawiązania połączenia. Typowa
centrala jest wyposażona w wejścia przewodowe. Niejednokrotnie zastosowanie
znajdują również wejścia bezprzewodowe oraz wbudowany odbiornik radiowy
pracujący w paśmie 433 MHz. Zyskuje się,
więc możliwość prostego załączania i wyłączania czuwania za pomocą pilota lub
bezprzewodowej klawiatury. Z pewnością
przydadzą się wyjścia przekaźnikowe,
które mogą być sterowane poprzez sam
moduł i w sposób zdalny, np. poprzez komendy SMS. W niektórych modelach programowanie centrali odbywa się zarówno
za pomocą kabla jak i zdalnie, poprzez
modem GPRS.
Oprogramowanie do obsługi instalacji
alarmowych, które jest instalowane w telefonach komórkowych zawiera szereg
rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo systemu. Skuteczne narzędzia odpowiedzialne za ochronę przewiduje się
niezależnie od sposobu wymiany danych
z centralą. Maksymalny poziom bezpieczeństwa jest, więc zapewniony przy przesyle informacji w technologii GPRS, UMTS
(3G) i WIFI. W tym ostatnim przypadku
zazwyczaj przewiduje się algorytm AES
z użyciem 192 bitowego klucza. Oferowane na rynku aplikacje są przeznaczone
zarówno do tradycyjnych telefonów jak
i urządzeń wyposażonych w ekran dotykowy. Odpowiednie wersje oprogramowania można nabyć z myślą o urządzeniach
obsługujących środowisko Java. Dla telefonów pracujących w oparciu o system
operacyjny Google Android jest opracowana dedykowana wersja aplikacji.
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Wdrożenie jakichkolwiek zabezpieczeń
o charakterze organizacyjnym powinno
być poprzedzone szczegółową diagnozą
sytuacji zarówno w samym budynku jak
i w jego otoczeniu. Wszystko po to, aby
zidentyfikować wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim
o ustalenie problemów i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem osób znajdujących się na terenie obiektu i w jego
bezpośrednim otoczeniu. Bardzo często
w procesie identyfikowania problemów
rozpoznaje się aspekty będące największym utrudnieniem w zapewnieniu
bezpieczeństwa. Ważne jest przy tym
określenie zagrożeń i elementów, które
negatywnie wpływają na bezpieczeństwo. Kolejny etap gromadzenia danych
obejmuje właściwe posegregowanie problemów, przez co rozumie się przypisanie ich do odpowiedniego poziomu hierarchii ważności. Kluczowe jest, bowiem
ustalenie problemów wymagających natychmiastowego rozwiązania.
W następnej kolejności przeprowadza
się odrębną analizę każdego z przedstawionych rozwiązań i problemów. Kolejny
etap obejmuje przygotowanie i wdrożenie
planu działania zapewniającego likwidowanie oraz zapobieganie zidentyfikowanym i przeanalizowanym problemom.
Ogólnym założeniem organizacyjnych
środków bezpieczeństwa jest maksymalne utrudnianie przedostawania się na teren obiektu osób nieuprawnionych. Rozwiązań w tym zakresie jest wiele. Przede
wszystkim istotne pozostają zamknięte
drzwi wejściowe, które dodatkowo są dozorowane. Ważne jest, aby na teren obiektu mogły wejść i przebywać osoby do tego
uprawnione, posiadające chociażby legitymację czy też identyfikator. Specjalne
identyfikatory niejednokrotnie obowiązują również na terenie obiektu. Bardzo
często osoby wchodzą na teren obiektu
po ustaleniu tożsamości i celu przybycia.
W zabezpieczeniach organizacyjnych
nie mniej istotne pozostaje maksymalne
utrudnianie opuszczania obiektu przez
jego użytkowników. Powinno być również
zabronione wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych.
Jedną z kluczowych kwestii w szeroko
rozumianych zabezpieczeniach organizacyjnych stanowią procedury postępowania ludzi zapobiegające zagrożeniom lub
je usuwające. Ważne jest, aby procedury
tego typu obejmowały wszystkie osoby,
które są związane z konkretnym obiektem

oraz każdą inną osobę mogącą znajdować się w budynku. Istotnym przykładem
zabezpieczenia organizacyjnego są identyfikatory również w postaci ujednoliconych znaków identyfikacyjnych, takich
jak tarcze lub plakietki. Niejednokrotnie
zastosowanie znajdują jednolite stroje
zapewniające bardzo szybkie dostrzeżenie osoby obcej. Rozwiązanie tego typu
zazwyczaj znajdują zastosowanie w przypadku dużej ilości osób przebywających
w obiekcie. Przewiduje się także noszenie
identyfikatorów wyłącznie przez osoby,
które nie są związane z konkretnym obiektem a przebywające w nim legalnie. Należy bezwzględnie egzekwować posiadanie
identyfikatora.
Kluczową rolę odgrywa obserwacja
osób wchodzących na teren obiektu przez
pracownika znajdującego się przy wejściu. Jego zadaniem jest identyfikowanie
i sprawdzanie osób, które nie są związane
z obiektem. Istotną rolę odgrywa prowadzenie księgi wejść i wyjść. Pamiętać należy przy tym, że taki dokument powinien
spełniać wymagania przepisów o ochronie danych osobowych.
Przydatne rozwiązanie stanowią tzw.
strefy zamknięte. Działają one na zasadzie
wyznaczenia na terenie obiektu stref, do
których dostęp ograniczono barierami.
W takim przypadku strefa ma tylko jedno
wejście. Tym sposobem po wejściu osób
do strefy wpuszczający ma możliwość
przeprowadzenia kontroli. Niejednokrotnie obiekt jest dzielony na strefy. Strefa „1”
zazwyczaj ma charakter ogólnodostępny.
Z kolei strefa „2” nie jest przeznaczona
dla osób postronnych. Jeżeli pracownicy
obiektu przyjmują osoby z zewnątrz to
mają do dyspozycji pomieszczenie, które
znajduje się możliwie najbliżej wejścia,
natomiast dla pozostałych pracowników
przewidziano strefy niedostępne. Często
zarówno wprowadzanie jak i wyprowadzanie osób postronnych przeprowadzają
pracownicy obiektu.
Zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe
są formą ochrony przed negatywnymi skutkami spowodowanymi utratą, całkowitym
lub częściowym zniszczeniem mienia na
skutek działań przestępczych. Odpowiednie rozwiązanie dobiera się w zależności
od konkretnej aplikacji. Zabezpieczenia
mechaniczne, elektroniczne i organizacyjne wzajemnie uzupełniają się.

Damian Żabicki
Dziennikarz, analityk specjalizujący się
w tematyce technicznej i przemysłowej
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ZASILACZE AWARYJNE
DLA INFRASTRUKTURY BANKOWEJ

U

PS dla bankowości to istotnie UPS
do zasilania krytycznych dla banku serwerów. Tego typu maszyny,
często w połączeniu z innymi urządzeniami sieciowymi, odpowiadają za prawidłową pracę naszego banku. Ochrona zatem
jest szczególnie istotna.
Dobór zasilacza awaryjnego do serwera
nie jest trudny. Trzeba jednak przestrzegać
kilku wskazówek. Powinniśmy zainwestować w zasilacz UPS wykonany w topologii
on-line. Tylko on w pełni odizoluje serwer
od zakłóceń w sieci zasilającej.

Dobór mocy
Podstawowym parametrem technicznym,
którym cechują się UPS-y jest ich moc wyjściowa, która określa jak duże obciążenie
można podłączyć do danego zasilacza
awaryjnego. Na początku należy zatem
zsumować moc znamionową (podaną
w instrukcji lub na tabliczkach znamionowych) wszystkich urządzeń podłączanych
do zasilacza awaryjnego. Jeżeli zasilacz
podaną ma jedynie maksymalną moc
wyrażoną w woltamperach (co zdarza się
obecnie już bardzo rzadko), wówczas samy
musimy ją obliczyć. W tym celu otrzymaną
sumę w watach mnożymy przez 1,4 czyli
odwrotność współczynnika mocy wynoszącego 0,7. Do uzyskanej wartości, niezależnie od tego czy wyrażona jest w watach
czy w woltamperach, dodajemy ok. 20%
zapasu (czyli mnożymy ją przez 1,2).
Obliczona w ten sposób minimalna
moc zasilacza awaryjnego zagwarantuje
nam podtrzymanie napięcia przez około
5–10 minut, co w zupełności wystarczy do
wyłączenia podłączonych do UPS-a urządzeń. Zwiększenie mocy, jaką może do-

Komponenty infrastruktury IT Eaton

Dodatkowe akcesoria, np. karta SMNP

starczyć UPS, wydłuża zaś czas pracy chronionych urządzeń na zasilaniu awaryjnym.
Współczesne UPS-u z elektronicznym
sterowaniem i wyświetlaczem LCD bardzo dobrze szacują czas pracy na zasilaniu
akumulatorowym przy danym obciążeniu.
Zwracajmy więc uwagę, na to o czym informuje nas zasilacz awaryjny.

Co ciekawe, sześć gniazd podtrzymujących podzielono na dwa bloki, po trzy
gniazda, których zasilanie można włączyć
lub wyłączyć z poziomu panelu sterowania lub oprogramowania. Takie rozwiązanie, pozwalające zarządzać gniazdami
wyjściowymi spotykane jest zwykle w duo
droższych , stosowanych w centrach danych modelach. Podświetlany, graficzny
wyświetlacz LCD pozwala sprawować pełną kontrolę nad urządzeniami z serii 9SX
firmy Eaton. Użytkownik ma pełne, szczegółowe informacje na temat parametrów

Linia Ellipse PRO

Linia Eaton 5SC

Jedną z ciekawszych serii zasilaczy
doskonale wpisujących się w ideę ochrony krytycznej infrastruktury bankowej są
wspomniane przed chwilą modele z rodziny 9SX, która obejmuje dziewięć modeli
on-line (w tym pięć w wykonaniu Tower
i cztery w wersji rack) o mocach od 0,7 do
3 kVA, a wiec praktycznie całe spektrum
zastosowań wymaganych w steriwaniu
inteligentnym domem. Dla przykładu, testowany przez nas najmniejszy z tej serii
UPS-ów, o mocy 700 VA, model 9SX700I,
jest przy 70% obciążeniu przez 11 minut
i 14 sekund, a przy pełnym obciążeniu aż
7 minut i 17 sekund, co świadczy o jego
serwerowym pochodzeniu.

pracy zasilacza oraz jego obciążenia. Podawane są wartości wejściowe i wyjściowe
napięć, częstotliwości i dane o całkowitym
wyrażonym w procentach, watach i woltamperów obciążeniu. Istnieje też możliwość zablokowania wyświetlacza przed
niepowołanymi osobami czterocyfrowym
kodem. W tym miejscu warto wspomnieć,
że w ramach rodziny 9SX, dostępne są też
większe modele o mocach od 5 do 11 kVA,
które świetnie się sprawdzą nie tylko w inteligentnym domu, ale również w małej
firmie produkcyjnej korzystającej z urządzeń automatyki przemysłowej.

O czym pamiętać,
czyli podsumowanie
Wybierając zasilacz awaryjny do infrastruktury bankowej, powinniśmy ograniczyć wybór do modeli on-line z pełną
sinusoidą. Co ważne, urządzenie powinno
charakteryzować się mocą o wartości minimum 1500 VA.
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ZASILANIE AWARYJNE
DLA BANKOWYCH SYSTEMÓW
ZABEZPIECZEŃ

K

ażdy system bezpieczeństwa powinien posiadać zabezpieczenie
w postaci zasilania awaryjnego
na wypadek utraty zasilania z sieci energetycznej. W zależności o rodzaju sytemu, jest to różnie realizowane. Występują systemy bezpieczeństwa instalowane
w obiektach o znaczeniu strategicznym,
które wymagają zastosowania złożonych
i nowoczesnych systemów gwarantowanego źródła prądu. Są to miedzy innymi
banki, w których stosowane systemy bezpieczeństwa, takie jak systemy alarmowe, kontrola dostępu, monitoring wizyjny
wymagają nieprzerwanego zasilania i to
o dobrych parametrach.

Realizacja
W celu zapewnienia ciągłości dostarczania
energii do systemów zabezpieczeń można
posłużyć się w zależności od złożoności sytemu, jednym ze sposobów. A mianowicie
zastosować:
1. Zasilacze buforowe wyposażone z akumulator lub pakiet akumulatorów –
metoda stosowana najczęściej, w małych i dużych systemach szczególnie
rozproszonych uniezależniająca działanie całego systemu od jednego źródła zasilania. Wytwarzają na wyjściach
z urządzenia napięcie bezpieczne, stałe, najczęściej o wartości 12V lub 24V.
2. Zasilacze awaryjne UPS – urządzenia
energetyczne również wyposażone
w pakiety akumulatorów, z tą różnicą,
że na wyjściach urządzenia wytwarzane jest napięcie robocze o wartości 230V (1 fazowe) lub 400V ( 3 fazowe) prądu przemiennego. Metoda
stosowana raczej do zabezpieczenia
w źródło gwarantowane systemów
teleinformatycznych, coraz częściej
stosowana do systemów monitoringu wizyjnego dla urządzeń zasilanych
napięciem 230V oraz pracujących
w technice IP (zasilanie switch’y PoE).
Ponadto, warto również pamiętać
o przepięciach w liniach 230V AC (np.
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spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi), które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia centrali alarmowej.
W celu zapobiegania przepięciom linii
napięcia 230V AC stosuje się w obwodach filtry przeciwprzepięciowe i przeciwzakłóceniowe. Innym rozwiązaniem jest stosowanie właśnie zasilacza
awaryjnego UPS, który standardowo
jest wyposażony w takie właśnie filtry.
3. Agregaty prądotwórcze – kompleksowe rozwiązanie zapewnienia zasilania
gwarantowanego dla dużych i bardzo
dużych obiektów, gdzie ciągłość zasilania jest niezbędna do funkcjonowania całego obiektu, łącznie z systemami zabezpieczeń.
W celu zapewnienia bardzo dużej skuteczności działania gwarantowanego źródła zasilania, można powyższe sposoby
łączyć ze sobą, co na pewno podnosi poziom bezpieczeństwa dla całego systemu
zabezpieczeń.

Funkcjonowanie
Zasilanie systemów sygnalizacji włamania
i napadu (SSWiN), jak i innych systemów
bezpieczeństwa (monitoring CCTV, kontrola dostępu, itp.) ma kluczowe znaczenie w ich prawidłowym funkcjonowaniu

szczególnie w takich obiektach, jak banki.
W przypadku SSWiN zasilanie najczęściej
jest realizowane z sieci energetycznej
prądu przemiennego jednofazowego
o napięciu 230V AC i częstotliwości 50 Hz.
W celu zapewniania odpowiedniego napięcia zasilania dla urządzeń SSWiN obudowę centrali wyposaża się w transformator 230 V AC/ 16 – 18 V AC, resztę systemu
w szereg zasilaczy buforowych, których
zadaniem jest przetwarzanie i stabilizacja
prądu na poziomie 13,2 – 13,7V DC. W instalacji SSWiN prąd stały służy głównie
do ładowania akumulatora oraz zapewnienia pracy systemu w trybie czuwania.
W momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego zapotrzebowanie na energię
jest znacznie większe i jest pokrywane
z akumulatora 12V (wcześniej ładowanego w trybie czuwania). Akumulator 12 V
w systemie sygnalizacji włamania i napadu służy również do pokrywania zapotrzebowania energetycznego instalacji w razie zaniku zasilania podstawowego np.
w wyniku awarii lub aktu sabotażu. Zasilanie z akumulatora 12V zarezerwowane
jest jedynie dla sytuacji awaryjnych. Aby
zapewnić stabilną pracę systemu alarmowego należy jak najdłużej utrzymywać zasilanie z sieci 230V AC. W tym celu stosuje
się rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie prawdopodobieństwa zani-

Rys. 1. Przykładowy schemat blokowy zasilacza buforowego impulsowego
Źródło: NAPAD.pl
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Fot. 1. Przykładowy zasilacz buforowy
Źródło: NAPAD.pl

ku zasilania podstawowego, a mianowicie
w obiektach z napięciem trójfazowym instaluje się specjalny przełącznik fazowy.
Automatyczny przełącznik faz pozwala
przede wszystkim na zapewnienie ciągłości zasilania odbiorników jednofazowych
w przypadku zaniku fazy zasilającej (lub
spadku wartości poniżej oczekiwanej
normy). Napięcie trójfazowe jest doprowadzane bezpośrednio do przełącznika
faz. Przełącznik pozwala na kontrolowanie wartości napięcia tak, aby napięcie
wyjściowe nie było wartością mniejszą
od 195 V.
Zasilanie awaryjne dla zabezpieczeń realizowane jest za pomocą bezobsługowych
akumulatorów kwasowo-ołowiowych (SLA
– ang. sealed lead-acid) z rekombinacją
gazów. Wyróżniamy dwie technologie budowy akumulatorów SLA, w których najistotniejszą różnicą jest sposób wiązania
elektrolitów:
 Technologia żelowa (żel SiO2) – rekombinacja gazów odbywa się za pomocą kanalików tlenowych w strukturze żelu.
 Technologia AGM (ang. Absorbed
Glass Mat) – do rekombinacji gazów
wykorzystuje się zjawisko napięcia powierzchniowego w komórkach separatora, który wykonano z odpowiedniej
maty szklanej.
W przypadku systemów alarmowych
oraz KD najczęściej korzysta się z akumu-

latorów wykonanych w technologii żelowej. Żelowe akumulatory SLA cechują się
zdecydowanie większą odpornością na
przeładowanie i głębokie rozładowanie
oraz dużą pojemnością cieplną. Pomimo,
że ich rezystancja wewnętrzna jest większa niż w akumulatorach AGM to jednak są
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.
Odpowiednia konstrukcja akumulatorów sprawia, że ich obsługa została
zredukowana do minimum. Hermetyczna obudowa umożliwia pracę niemalże
w każdej pozycji (wysoka ochrona przed
wyciekami kwasów akumulatorowych).
Kolejnym walorem użytkowym akumulatorów SLA jest wysoka odporność na temperatury. Zazwyczaj tego typu urządzenia
mogą stabilnie i bezawaryjnie pracować
w zakresie temperatur od –20 do +50
stopni Celsjusza. Akumulatory SLA nie
są odporne na wstrząsy i wibracje, dlatego należy pamiętać o odpowiednim ich
zabezpieczeniu przed tymi zjawiskami.
Dzięki możliwości zarówno szeregowego
jak i równoległego łączenia akumulatorów możemy dowolnie dobrać napięcie
oraz pojemność. Podczas wykonywania
połączeń między akumulatorami należy
pamiętać, żeby zawsze łączyć te same
typy akumulatorów (identyczna pojemność i charakterystyka) oraz unikać łączenia nowych ze starymi.
Akumulator w systemie sygnalizacji
włamania i napadu pracuje w trybie bufo-

rowym. Należy jednak pamiętać, że jeżeli
wygenerowanie alarmu nastąpi podczas
zaniku napięcia z sieci energetycznej, to
akumulator przejdzie w stan głębokiego
rozładowania. Po takim zajściu należy go
ponownie doładować, gdyż w przeciwnym
razie może dojść do zasiarczenia i znacznej redukcji jego pojemności. Ponadto,
niewłaściwe ładowanie prowadzi do szybszego zużywania oraz do trwałych uszkodzeń elementów akumulatora. W tym
momencie najlepiej widać korzyść ze
stosowania akumulatorów żelowych. Ze
względu na ich konstrukcję są odporne na
przeładowania i mogą być doładowywane
nawet po wielogodzinnych zwarciach.
Głębokie rozładowanie akumulatora
powoduje ograniczenie możliwości magazynowania energii, skrócenie żywotności
oraz zmniejszenie jego pojemności. Dlatego bardzo ważne jest to, aby nie doprowadzać do nadmiernego wyładowania akumulatora zasilającego. Aby zapobiegać
temu zjawisku w systemach alarmowych
stosuje się specjalne ograniczniki rozładowania, które kontrolują napięcie prądu
pobieranego z akumulatora. Jest to tym

Fot. 2. Przykładowy zasilacz UPS
Źródło: Allegro

bardziej istotne, gdyż wiele elementów
systemów zabezpieczeń przestaje pracować przy napięciu około 11V, a ogranicznik rozładowania pozwala na utrzymanie
napięcia odcięcia akumulatora na poziomie 11 – 10,5 V. Akumulator rozładowany
musi być natychmiastowo doładowany,
dlatego w systemach alarmowych przewiduje się ciągłe doładowywanie akumulatora w trakcie normalnej pracy SSWiN
z zasilania 230V AC. Przełączanie zasilania z sieciowego na akumulatory 12V
w przypadku awarii następuje całkowicie
automatycznie i nie powoduje żadnych
przerw i zakłóceń w działaniu instalacji
alarmowej. Akumulatory mają ograniczoną żywotność i po 2–3 letniej eksploatacji
(nawet, jeśli są nadal sprawne) wymagają
wymiany na nowe.
Ochrona Mienia i Informacji 1/2019
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szeniem bezpieczeństwa, więc, po co wydawać pieniądze na system, który może
stać się bezużyteczny wtedy, kiedy będzie
najbardziej potrzebny?

Uwagi końcowe

Rys. 3. Akumulator żelowy AGM
Źródło: Allegro

Dodatkowo, przyjmuje się, że źródło
zasilania awaryjnego musi zapewniać
przynajmniej 15 minut alarmu oraz jednoczesne dozorowanie systemu na każde:
 12 godzin – dla obiektów z zapewnioną ciągłą służbą serwisową
 36 godzin – dla obiektów z ciągłym dozorem ludzkim
 72 godziny – dla obiektów bez ciągłego dozoru ludzkiego
W systemach monitoringu wizyjnego
sprawa ma się trochę inaczej. Tutaj nie ma
wymogów, aby każda instalacja posiadała
zasilanie awaryjne. Często się z tego rezygnuje ze względu na dość wysokie koszty
w odniesieniu do kosztu montowanego
sprzętu. Niemniej występują zasilacze buforowe, które po dołożeniu akumulatorów
będą działały podczas zaniku prądu sieciowego. Są to średnich rozmiarów skrzynki
posiadające miejsce na rejestrator i odpowiednie akumulatory.
Samo zasilanie buforowe stosowane
dla systemów monitoringu dzieli się na
zasilanie samych kamer oraz zasilanie rejestratora wraz z kamerami. Zasadniczo
bez zasilania obu urządzeń nie będzie
nagrań, natomiast może się zdarzyć, że
kamery będą na tyle oddalone od rejestratora, że zasilanie buforowe będzie
skuteczniejsze wtedy, gdy zostanie zainstalowane osobno dla kamer i osobno dla
rejestratora. Jest to sytuacja kłopotliwa,
a stosowanie urządzeń na 230V, stwarza
dodatkowy problem. Warto zacytować
§ 183, Rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zapisano w nim, że: „odcięcie dopływu
prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem
nie może powodować samoczynnego
załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego,
z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne...”. To oznacza, że zasto48
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sowanie urządzeń, które w przypadku
awarii są zasilane napięciem 230 V (na
przykład z agregatów prądotwórczych czy
UPS-ów), nie jest rozwiązaniem prawidłowym. I należy rozwiązać to w inny sposób. Rozporządzenie nakłada, bowiem
obowiązek takiego wykonania instalacji
elektrycznej, aby wyłącznik pożarowy
umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio
oznakowany wyłączał zasilanie wszystkich
urządzeń (oprócz oświetlenia awaryjnego)
zasilanych napięciem 230 V prądu przemiennego, a więc również elektronicznych
systemów zabezpieczeń. Dlatego często
stosuje się dwa wyłączniki pożarowe. Ten
drugi do wyłączania UPS’ów.
W zasilaniu systemów zabezpieczeń
należy zapewnić warunki, aby ostatni blok
systemu był zasilany napięciem bezpiecznym, czyli 12 lub 24 V prądu stałego oraz
24 V prądu przemiennego1. Kamery bez
oświetlenia nie działają. Oświetlenie obserwowanego obszaru powinno być wystarczające do tego, aby w każdej sytuacji
jego obraz z kamery był dobrze widoczny.
Obszar ten może być oświetlony światłem
widzialnym lub – w przypadku kamer
monochromatycznych albo kolorowych
z mechanicznym filtrem podczerwieni,
działających w trybie monochromatycznym – promieniowaniem podczerwonym,
niewidzialnym dla ludzkiego oka. Jeżeli
działanie systemu obserwacji wizyjnej
jest podtrzymywane w przypadku zaniku
napięcia z sieci, to wypadałoby również
podtrzymywać zasilanie oświetlenia wystarczającego do obserwowania i rejestracji obrazu.
A co, jeśli zaniki prądu nie są przypadkowe? Przy dobrym oświetleniu rzadziej
zdarzają się incydenty związane z naru1
Jest to uproszczenie, ponieważ wartość napięcia bezpiecznego jest różna dla różnych warunków
otoczenia związanych z wilgotnością i zależy od tego,
czy obwód zasilania jest typu SELV, czy PELV

Systemy zabezpieczeń w instytucjach
takich jak banki, muszą spełniać określone standardy, również te, co do zasilania
gwarantowanego. Ważne jest, zatem to,
aby zasilanie te dobrane zostało w sposób
odpowiedni do danego typu instalacji,
a dobór urządzeń odpowiadał konkretnym oczekiwaniom. Samo wykonanie całego systemu zasilania gwarantowanego
jest rzeczą priorytetową. Warto pamiętać,
że źródła zasilania instalacji systemów
zabezpieczeń nie mogą być jednocześnie wykorzystywane do zasilania innych
urządzeń elektrycznych, gdyż wpływa to
negatywnie na stabilność i skuteczność
pracy systemów zabezpieczeń. Że należy
wydzielić obwód zasilania systemu zabezpieczeń w tablicy elektrycznej, zagwarantować ochronę nadprądową (wyłącznik
nadprądowy zwłoczny o charakterystyce
wyzwalania C) i przeciwporażeniową (wyłącznik różnicowoprądowy) i prawidłowo
podłączyć przewód ochronny. Należy również pamiętać, że urządzenia gwarantowanego zasilania muszą również spełniać
określone normy i standardy np. GRADE 3,
gdzie wyraźnie określono, co taki zasilacz
buforowy powinien „umieć” i jakie powinien posiadać zabezpieczenia dla swojej
niezawodnej pracy. Warto podkreślić, że
tego typu zasilacze powinny: być wyposażone np. w: zabezpieczenia termiczne,
przeciążeniowe, przeciwzwarciowe; że powinny posiadać filtr przeciwzakłóceniowy
oraz kontrolę poprawnego podłączenia
akumulatorów; że dodatkowo powinny
kontrolować sam akumulator i potrafić go
odłączyć, jeżeli jest uszkodzony lub bliski
rozładowaniu2.
Źródła
1. P
 olska Norma PN-EN-50131-1:2007 (U) Systemy alarmowe
– Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe,
2. P
 olska Norma PN-EN-50131-6:2000 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania – Zasilacze
3. muratordom.pl
4. ctr.pl
5. asmex.pl

Mgr inż. Sebastian Hładun
Specjalista w zakresie elektronicznych systemów
zabezpieczeń
Wykładowca Zespołu Szkół Zawodowych
z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu
2
Niektóre zasilacze buforowe dodatkowo kontrolują rezystancję akumulatorów, jako jeden z głównych ich parametrów.
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ODPOWIEDŹ NA PROBLEMY
INTEGRATORÓW W CAŁYM CYKLU
ISTNIENIA SYSTEMÓW

Z

perspektywy integratorów systemów każdy etap cyklu istnienia
systemu dozoru – od pierwotnych prac projektowych przez wdrożenie
i konfigurację aż do bieżącej konserwacji
– wiąże się z określonymi wyzwaniami
oraz koniecznością stosowania wielu
narzędzi i angażowania znacznych nakładów pracy. Określanie i spełnianie
oczekiwań potencjalnych oraz dotychczasowych klientów jest krytycznym
aspektem procesu sprzedaży i rozwoju

działalności oraz długofalowego kształtowania wartościowych relacji.
Liczne procesy związane z instalacjami u klientów – choćby takie jak wstępna
konfiguracja sprzętu, przypisywanie adresów IP, alokowanie zasobów, instalacja
i uzgadnianie stanów – znakomicie pokazują stopień złożoności, z którym muszą się mierzyć integratorzy systemów.
Każde ogniwo tego łańcucha zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia problemów, takich jak błędy człowieka,

przypadkowe uszkodzenia czy nieporozumienia, które mogą się negatywnie
odbić na relacjach z klientem. Połączenie
zarządzania wszystkimi tymi aspektami
na jednej centralnej platformie pozwoliłoby uprościć cały proces.
Pakiet AXIS Camera Integrator Suite
to rozwiązanie, które powstało specjalnie z myślą o łatwiejszej obsłudze kluczowych etapów w całym cyklu istnienia
rozwiązania dozoru. Poniżej omawiamy,
jak odpowiada ono na najważniejsze wy-

Axis Site Designer – jedno z narzędzi wchodzących w skład pakietu Axis Camera Station Integrator Suite
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tuicyjną obsługę, dzięki czemu każdy
może efektywnie zarządzać zdarzeniami
i szybko eksportować materiał dowodowy
w wysokiej rozdzielczości.
Natomiast pakiet AXIS Camera Station
Integrator Suite jest zestawem narzędzi
oferującym integratorom systemów nowe
możliwości efektywnego zarządzania instalacjami klientów w całym cyklu ich istnienia.

Projektowanie właściwego
systemu

Wszystkie konfiguracje można automatycznie zaimportować z narzędzia Axis Site Designer
do systemu zarządzania materiałem wizyjnym ACS.

zwania, przed którymi stają integratorzy
systemów.

Odpowiedź na konkretne
problemy integratorów
Chociaż już sam system zarządzania materiałem wizyjnym AXIS Camera Station
idealnie nadaje się do takich miejsc jak
szkoły, zakłady produkcyjne oraz sklepy
detaliczne dając klientowi pełną kontrolę
nad własnym obiektem i rozwiązaniem
dozoru. Rozwiązanie to zostało zainstalo-

wane już w ponad 50 000 miejsc na całym
świecie. System doskonale współpracuje
z innymi sieciowymi produktami dozoru
wizyjnego firmy Axis i wykorzystuje ich
funkcje, aby zapewnić optymalną niezawodność.
Łatwy w obsłudze kreator ustawień
z opcją automatycznego wykrywania kamer prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy konfiguracji. Dzięki temu system
jest gotowy do pracy w ciągu kilku minut.
Oprogramowanie AXIS Camera Station
jest tworzone z naciskiem na łatwą i in-

W sytuacji, gdy chodzi o sprzedaż, od
samego początku warto mieć pewność,
że system projektowany dla klienta odpowiada jego potrzebom. Późniejsze
modyfikacje projektu mogą być nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne. Ścisła współpraca na etapie projektowania
sprawia, że całe przedsięwzięcie staje się
bardziej „namacalne”, co przekłada się na
lepsze zrozumienie systemu przez klienta
i ułatwia proces sprzedaży.
Korzystając z narzędzia Axis Site Designer, wchodzącego w skład pakietu Axis
Camera Station Integrator Suite, przedstawiciel handlowy odwiedzający klienta
może w ścisłej współpracy z nim zaprojektować system w miejscu, w którym ma
być używany. Pomaga to w odpowiadaniu
na pytania dotyczące właściwych rozwiązań konkretnych problemów, na przykład
dotyczących wyboru kamer, akcesoriów
montażowych i pamięci masowej.
Co więcej, już na tym wczesnym etapie można skonfigurować cały system
przy użyciu określonych modeli kamer,
rozdzielczości i czasów przechowywania
oraz dodać uwagi lub zapisać szczegółowe instrukcje dla instalatora uwzględniające dodatkowe wymagania.
Gdy projekt zostanie ukończony
i klient go zaakceptuje, automatycznie
generowane i przekazywane są instrukcje dotyczące instalacji oraz wykaz materiałów. Pozwala to wyeliminować ryzyko,
że jakiś aspekt projektu i konfiguracji
umknie lub zostanie pominięty

Bezproblemowa instalacja
i precyzyjna, zautomatyzowana
konfiguracja

Zintegrowane narzędzie wykonuje weryfikację systemu u klienta, aby zapewnić prawidłowe
działanie wszystkich elementów
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Konfiguracja ręczna zabiera ogromnie
dużo czasu i jest potencjalnym źródłem
błędów (oraz wynikającego z nich niezadowolenia klienta). Automatyczny import
wszystkich konfiguracji z narzędzia Axis
Site Designer do systemu zarządzania

PROJEKTY | AXIS SITE DESIGNER
sana oraz przekazana klientowi. Oprócz
raportu posprzedażowego dokumentacja
ta stanowi źródło informacji na przyszłość
i umożliwia weryfikowanie stanu systemu. Ponadto może się przydać podczas
rozwiązywania problemów, planowania
dodatków lub rozbudów systemu, a także
rozstrzygania ewentualnych sporów między instalatorem i klientem na temat tego,
czy po przekazaniu systemu zostały w nim
wprowadzone jakiekolwiek zmiany. Informacje na temat konfiguracji systemu,
wybranych kamer, pamięci masowej itp.
zostają zapisane, a następnie wszystkie
dokumenty i raporty można wykorzystać
w szkoleniach dotyczących systemu prowadzonych u klienta.

Łatwa konserwacja instalacji
klientów

Zintegrowane narzędzie wykonuje weryfikację systemu u klienta, aby zapewnić prawidłowe
działanie wszystkich elementów

materiałem wizyjnym minimalizuje błędy
i znacznie skraca czas instalacji. Jednak
w razie potrzeby konfigurację zawsze
można wprowadzić lub zmienić ręcznie.
Usprawniona komunikacja między
klientem, integratorem i instalatorem
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że system będzie działać zgodnie
z pierwotnym projektem, co przełoży się
na zadowolenie klienta oraz zaoszczędzi
wiele czasu i pracy instalatorowi. Jasne
instrukcje i zautomatyzowana konfiguracja w systemie zarządzania materiałem
wizyjnym szczególnie przydają się w przypadku korzystania z usług instalatora zewnętrznego.

Testowanie i weryfikacja działania
systemu
Sprawna i dokładna instalacja systemu
to jedno, natomiast jego pełne działanie
w różnych scenariuszach to drugie. Gdy
instalacja zostanie zakończona, zintegrowane narzędzie wykonuje weryfikację
systemu u klienta, aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkich elementów.
Aplikacja testująca dostępna w systemie
AXIS Camera Station symuluje wykorzystanie przepustowości i pamięci masowej
w różnych warunkach operacyjnych. Po
przeprowadzeniu testu weryfikacyjnego cała dokumentacja zostaje zapisana
i przekazana klientowi.

Pierwszy test jest wykonywany w normalnym trybie „światła dziennego” i ma
na celu sprawdzenie, czy zainstalowany
system działa zgodnie z oczekiwaniami.
W kolejnym teście wszystkie kamery są
przełączane w symulowany „tryb nocny”.
Ten test sprawdza, czy dostępna przepustowość jest wystarczająca w warunkach
słabego oświetlenia, gdy poziom szumów jest wyższy, a zapotrzebowanie na
przepustowość większe. Na zakończenie
narzędzie AXIS Installation Verifier przeprowadza test obciążeniowy, stopniowo
zwiększając ilość danych generowanych
w systemie do czasu wystąpienia pierwszego wąskiego gardła. Pozwala to zidentyfikować dostępną pojemność systemu
i określić, czy są potrzebne ulepszenia.
Uzyskane informacje trafiają do sumarycznego raportu, który pokazuje, czy
system jest prawidłowo zainstalowany
i umożliwia rozbudowę.

Pomaganie klientowi w pełnym
wykorzystaniu systemu
W pewnym momencie klient musi sam
przejąć obsługę i zarządzanie systemem
dozoru. Dlatego ważnym aspektem jest
ułatwienie tych czynności przez zapewnienie kompleksowych szkoleń i dokumentacji pomocniczej.
Po przeprowadzeniu testu weryfikacyjnego cała dokumentacja zostaje zapi-

W systemie AXIS Camera Station można
łatwo włączyć narzędzie AXIS Camera Station System Health Monitoring, które służy do sprawdzania stanu zainstalowanego
systemu. Za jego pomocą integrator może
monitorować instalacje u klientów oraz
uzyskiwać aktualizacje dotyczące stanu
kamer i serwerów. Ogranicza to potrzebę
fizycznego odwiedzania klientów, oszczędzając czas i pieniądze.

Zapewnianie wartości w całym
cyklu od potencjalnego do
lojalnego klienta
Z perspektywy kształtowania wartościowych, długofalowych relacji z klientami
pakiet AXIS Camera Station Integrator Suite zapewnia integratorom i ich klientom
wiele korzyści w całym cyklu istnienia systemu. Obejmują one możliwość zaprojektowania i sprzedaży optymalnego rozwiązania, szybsze i dokładniejsze wdrożenie,
uproszczenie konserwacji, ujawnianie nowych szans biznesowych oraz umacnianie
relacji między integratorem i klientem. To
idealny przykład sytuacji korzystnej dla
obu stron.
Dowiedz się więcej
Axis Camera Station Integrator Suite
www.axis.com/pl-pl
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PRZEGLĄD KAMER CCTV Z INTELIGENTNĄ ANALIZĄ OBRAZU VCA
  1.

Dystrybutor

  1.

  2.

Producent

  2.

  3.

Fotografia kamery

ADI Global Distribution, Anixter, Arpol
Axis Communications

Podstawowe parametry kamery
  1.

Typ kamery, model

  2.

Rodzaj przetwornika

  3.

Maksymalny rozmiar obrazu (px)

  4.

Czułość (lx) kolor/czarno-biały

  5.

Rozdzielczość obrazu (TVL/px)

  6.

Stosunek sygnał/szum (dB)

  7.

Kompresja (MJPEG lub MPEG4 ew.
H.264)

  8.

  3.

Podstawowe parametry kamery
  1.

Kompaktowa kamera PTZ
AXIS M5065

Kamera narożna
AXIS P9106-V Brushed Steel

Stałopozycyjna kamera kopułkowa
AXIS Q3527-LVE

  2.

1/4.85” progressive scan RGB CMOS

1/3” progressive scan RGB CMOS

1/1.8” Progressive scan
RGB CMOS

  3.

1920 x 1080

2016 x 1512

3072 x 1728

  4.

1.2 lux at 30 IRE F1.4

0.35 lux at 50 IRE F2.4

Kolor: 0.12 lux at 50 IRE, F1.5;
0 lux z IR LED

Obsługa protokołów

  5.

1920 x 1080

2016 x 1512

3072 x 1728

  9.

Zasilanie

  6.

10.

Stopień ochrony IP

  7.

Funkcje VCA dla poprawy jakości obrazu
  1.

Automatyczna przesłona AI

  2.

Elektroniczna migawka AES

  3.

Automatyczna regulacja
wzmocnienia AGS

  4.

Automatyczny balans bieli AWB

  5.

Cyfrowa regulacja szumów w DNR
(off/low/medium/high)

  6.

Szeroki zakres dynamiki WDR

  7.

Kompensacja silnego światła HLC

  8.

Kompensacja światła z tyłu BLC

nie dot.
Zipstream; H.264 (MPEG-4
Part 10/AVC) Baseline, Main
and High Profiles; Motion JPEG

Zipstream; H.264 (MPEG-4
Part 10/AVC) Baseline, Main
and High Profiles; Motion JPEG

  8.

IPv4/v6, HTTP, HTTPSa ,
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa
SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ,
, SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ,
FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, BonjoFTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II),
ur, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II),
DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP,
DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP,
UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP,
UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP,
SOCKS, SSH, Z-Wave Plus® HC4
SOCKS, SSH, LLDP
and HC8b

  9.

Zasilanie PoE: IEEE 802.3af/802.3at
Type 1 Class 3 typowe 4.8 W,
max 8.0 W

10.

IP51

IP66, IK10

  1.

TAK

  2.

TAK

  3.

TAK

  4.

TAK

10.

Cyfrowy stabilizator obrazu IDS

11.

Usuwanie migotania FLC

  6.

12.

Inne

  7.

NIE

  8.

NIE

  9.

NIE

  5.

NIE
TAK

2.

Rozpoznawanie numerów
rejestracyjnych pojazdów

12.

Wykrywanie ruchu/kierunku ruchu

1.

5.

Detekcja strefowa

6.

Liczenie osób

7.

Śledzenie obiektów

8.

Detekcja dymu/ognia VSD/VFD

9.

Wykrywanie sabotażu

10.

Detekcja audio

11.

Inne
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WDR

11.

Rozpoznawanie twarzy

Detekcja przekroczenia linii

TAK
NIE

10.

1.

4.

IP67-, IP6K9K, NEMA 4X, IK10+

Funkcje VCA dla poprawy jakości obrazu

Adaptacyjna reprodukcja sygnału
ATR

3.

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS,
SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ,
FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP,
SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,
DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP

Zasilanie PoE: IEEE 802.3af/802.3at
Zasilanie PoE: IEEE 802.3af/802.3at
Type 1 Class 1 typowe 2.8 W,
Type 1 Class 3, typowe 6.5 W,
max 3.2 W; Kompatybilne z PoE
max 12.9 W Zasilanie DC: 8–28 V DC,
Over 2-wire (instalacja w windach);
typowe 6.9 W, max 14.5 W
Kompatybilne z Axis PoE Over Coax.

  9.

Aplikacje VCA zastosowane
w oprogramowaniu kamery

Zipstream; H.264 (MPEG-4
Part 10/AVC) Baseline, Main
and High Profiles ;Motion JPEG

Autofocus

WDR 120 dB

Remote focus, Remote zoom.
Aplikacje VCA zastosowane w oprogramowaniu kamery
TAK*

2.

TAK*

3.

TAK/TAK *

TAK / TAK*

TAK/TAK

4.

TAK*

TAK*

TAK

5.

TAK*

TAK*

TAK

6.

TAK*

TAK*

TAK*

7.

TAK*

TAK*

TAK*

8.

TAK*

TAK*

TAK*

9.

TAK

TAK

TAK

10.

TAK

NIE

TAK

11.

Obsługa protokołu Z-Wave

* Dzięki możliwości zainstalowania specjalistycznych aplikacji (ACAP) na kamerze, możemy w znacznym stopniu rozszerzyć jej możliwości.

PRZEGLĄD KAMER CCTV Z INTELIGENTNĄ ANALIZĄ OBRAZU VCA
  1.

pelco.com.pl

  2.
Dahua Technology

  3.

Podstawowe parametry kamery

Podstawowe parametry kamery

  1.

IPC-HF8242F-FD

Sarix IBD, wandaloodporna do montażu
w narożniku

  2.

1/1.9” 2Megapixel progressive
scan CMOS

CMOS 1/2.8"

CMOS 1/2.8"

  3.

1920 x 1080

2048 x 1536

2048 x 1536

  4.

0.001 lx/F1.2 (kolor, 1/3s, 30IRE)/0.0005 lx/F1.2 (B/W,
1/3s, 30IRE)

0,02 / 0,00

0,005 / 0,001

Sarix IME+

  5.

1920 x 1080

2048 x 1536

2048 x 1536

  6.

50 dB

50 dB

60 dB

  7.

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H /
MJPEG (Sub Stream)

MJPEG, H.264

MJPEG, H.264

  8.

HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UpnP;
NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP;
SNMP; TLS

TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), ICMP,
IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSL,
SSH, SMTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP,
RTCP, LDAP (client), QoS, GB28181

TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP,
DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP
v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSH, SSL, SMTP, FTP,
ARP, ICMP oraz 802.1x (EAP)

  9.

DC 12 V, AC 24 V, PoE (802.3af) (Class 0)

PoE, 24 VAC, 12 VDC

PoE, 24 VAC, 12 VDC

10.

–

IP66

IP66

Funkcje VCA dla poprawy jakości obrazu

Funkcje VCA dla poprawy jakości obrazu

  1.

–

TAK

  2.

TAK

TAK

  3.

TAK

TAK

  4.

TAK

TAK

  5.

TAK

  6.

TAK

75 dB

130 dB

  7.

TAK

b.d.

TAK

  8.

TAK

b.d.

TAK

TAK

  9.

–

b.d.

TAK

10.

EIS

NIE

NIE

11.

TAK

b.d

TAK

12.

–

–

Aplikacje VCA zastosowane w oprogramowaniu kamery

Aplikacje VCA zastosowane w oprogramowaniu kamery

1.

TAK

NIE

NIE

2.

NIE

TAK

NIE

3.

NIE

NIE

TAK

4.

TAK

NIE

TAK

5.

TAK

NIE

TAK

6.

NIE

NIE

TAK

7.

NIE

NIE

TAK

8.

NIE

NIE

NIE

9.

TAK

TAK

TAK

10.

TAK

NIE

NIE

11.
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PRZEGLĄD KAMER CCTV Z INTELIGENTNĄ ANALIZĄ OBRAZU VCA
  1.

Miwi Urmet Sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A
Tel. 42 616 21 00, miwi@miwiurmet.pl
www.miwiurmet.pl

Dystrybutor

  2.

Producent

  3.

Fotografia kamery

  1.

  2.

IndigoVision

Milesight

Urmet

Podstawowe parametry kamery
  1.

Typ kamery, model

  2.

Rodzaj przetwornika

  3.

Maksymalny rozmiar obrazu (px)

  4.

Czułość (lx) kolor/czarno-biały

  5.

Rozdzielczość obrazu (TVL/px)

  2.

1/2,8” CMOS

1/1,8” CMOS

1/2.5” CMOS

  6.

Stosunek sygnał/szum (dB)

  3.

FULL HD(1920 x 1080)

4k(3840 x 2160 px)

4k(3840 x 2160 px)

  7.

Kompresja (MJPEG lub MPEG4 ew.
H.264)

  8.

Obsługa protokołów

  9.

Zasilanie

10.

Stopień ochrony IP

Funkcje VCA dla poprawy jakości obrazu
  1.

Automatyczna przesłona AI

  2.

Elektroniczna migawka AES

  3.

Automatyczna regulacja
wzmocnienia AGS

  4.

Automatyczny balans bieli AWB

  5.

Cyfrowa regulacja szumów w DNR
(off/low/medium/high)

  6.

Szeroki zakres dynamiki WDR

  7.

Kompensacja silnego światła HLC

  8.

Kompensacja światła z tyłu BLC

  9.

Adaptacyjna reprodukcja sygnału
ATR

10.

Cyfrowy stabilizator obrazu IDS

11.

Usuwanie migotania FLC

12.

Inne
Aplikacje VCA zastosowane
w oprogramowaniu kamery

  3.

Podstawowe parametry kamery
  1.

BX-630

MS-C8262-FIPB-AN

  4.

0.05 Lux F1.4/ 0.0 Lux z IR

0.008Lux @F1.2 / 0Lux z IR

0.1 lux @ F1.2 / lux @ IR ON

  5.

FULL HD(1920 x 1080)

4k(3840 x 2160 px)

4k(3840 x 2160 px)

  6.

>50 dB

>50 dB

>50 dB

  7.

H.264/MJPEG

H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/
MJPEG

H.265/H.264

  8.

IEEE802.3 and IETF standards:
10/100 Base-T Ethernet, IPv4/IPv6,
TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP,
SNMP, HTTP, HTTPS, PPPoE, uPnP,
QoS, DHCP

IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP,
RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS,
DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP,
SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS,
IGMP, ICMP, SSL

IPv4, TCP, UDP, RTSP, HTTP, HTTPS,
DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP,
UPnP, PPPoE.

  9.

PoE(802.3af)/DC 12 V

PoE(802.3af)/DC 12 V

PoE(802.3af)/DC 12 V

10.

IP67

IP67

IP66

Funkcje VCA dla poprawy jakości obrazu
  1.

TAK

  2.

TAK

  3.

TAK

  4.

TAK

  5.

2D DNR, 3D DNR

  6.

>120 dB

120 dB

  7.

TAK

  8.

TAK

  9.

–

10.

–
–

12.

Smart IR, obiektyw zmotoryzowany,
P-Iris, SIP, obsługa kart SD

2.

Rozpoznawanie numerów
rejestracyjnych pojazdów

2.

NIE

3.

Wykrywanie ruchu/kierunku ruchu

3.

TAK

4.

Detekcja przekroczenia linii

4.

TAK

5.

Detekcja strefowa

5.

7.

Śledzenie obiektów

8.

Detekcja dymu/ognia VSD/VFD

9.

Wykrywanie sabotażu

10.

Detekcja audio

11.

Inne
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Wyjście BNC, obiektyw zmotoryzowany, obsługa kart SD

Aplikacje VCA zastosowane w oprogramowaniu kamery

Rozpoznawanie twarzy

Liczenie osób

D-WDR

11.

1.

6.

1099/601

1.

6.

detekcja twarzy

NIE

TAK
NIE

7.

TAK
NIE

8.

NIE

9.

TAK

10.

TAK

11.

Pozostawienie obiektu, zabranie
obiektu, detekcja człowieka, zaawansowana detekcja ruchu.

Pozostawienie obiektu, zabranie
obiektu

NIE

PRZEGLĄD KAMER CCTV Z INTELIGENTNĄ ANALIZĄ OBRAZU VCA
  1.

Wielu

  2.

  3.

Podstawowe parametry kamery
  1.

Bosch FLEXIDOME IP 4000i NDE-4502-A

Bosch Aviotec IP starlight 8000 FCS-8000-VFD-B

  2.

CMOS 1/2,9”

CMOS 1/1,8”

  3.

1920 x 1080

1920 x 1080

  4.

0,12/0,02/0 (IR)

0,01/0,003

  5.

1920 x 1080

1920 x 1080

  6.

>55 dB

>50 dB

  7.

H.265; H.264; M- JPEG

H.264 (MP); M-JPEG

  8.

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA, NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP,
digest auth.

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA, NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6,
DDNS, SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP,
digest auth.

  9.

12 VDC; 24VAC; PoE (IEEE 802.3af)

12 VDC; PoE (IEEE 802.3af)

10.

IP66

– (montaż w obudowie)

  1.

TAK

TAK

Funkcje VCA dla poprawy jakości obrazu

  2.

TAK

TAK

  3.

TAK

TAK

  4.

TAK

TAK

  5.

TAK

TAK

  6.

TAK

TAK

  7.

TAK (iAE)

TAK (iAE)

  8.

TAK (iAE)

TAK (iAE)

  9.

NIE (nie dotyczy)

NIE (nie dotyczy)

10.

NIE

NIE

11.

TAK

TAK

12.
Aplikacje VCA zastosowane w oprogramowaniu kamery
1.

NIE

TAK (Detekcja)

2.

NIE

NIE

3.

TAK

TAK

4.

TAK

TAK

5.

TAK

TAK

6.

TAK

TAK

7.

TAK

TAK

8.

NIE

TAK (dymu oraz ognia)

9.

TAK

TAK

10.

TAK

TAK

11.

Pozostawienie/zniknięcie obiektu, przemieszczanie się trasą, podejrzane zachowanie, detekcja gęstości tłumu, analiza przepływu tłumu, maski VCA, inteligentna
klasyfikacja obiektu, detekcja prędkości, kierunku i koloru, tryb muzealny

Pozostawienie/zniknięcie obiektu, przemieszczanie się trasą, podejrzane zachowanie, detekcja gęstości tłumu, analiza przepływu tłumu, maski VCA, inteligentna
klasyfikacja obiektu, detekcja prędkości, kierunku i koloru, tryb muzealny
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