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SHUFFLE SECURITY Inteligens integrált 
védelmi  megoldás 
közterületekre

a végfelhasználók számára

a városvezetők számára

• Nagyobb biztonságérzet

• Közvetlen kapcsolat a városi 

szolgáltatókkal vagy biztonsági 

cégekkel

• Elegáns nyílt területek, hála az 

integrált kialakításnak

• Strapabíró, integrált és esztétikus 

megoldás

• Okos, költséghatékony módja a világítási 

infrastruktúra kihasználásának

• Adatgyűjtés és elemzés

• Biztonság térfigyelő algoritmusok által

• Teljes körű megoldás az embere

Előnyök

Magabiztosság a 
közterületeken
Hogyan használhatják a városi szolgáltatók és a biztonsági cégek 
a közvilágítást az emberek biztonságérzetének növelésére? 
Hogyan teheti egy fényforrás magabiztosabbá az embereket a 
közterületeken? Hogyan léphetnek általa azonnal kapcsolatba 
a biztonsági személyzettel? Hogyan akadályozhatja meg, hogy a 
veszélyes helyzetek katasztrófába torkolljanak? Hogyan védheti 
egy infrastruktúra az embereket és az intézményeket napi 
tevékenységük közben?

A biztonságérzet alapvető emberi jog. A lakók és a látogatók folyamatos 
biztonságban akarják tudni magukat. A SHUFFLE Security stratégiai áttörést 
jelent a kihívások megoldásában a fejlett világítási és biztonsági funkciók 
által.

A SHUFFLE Security egy összekapcsolt, moduláris megközelítése a kinti 
hardvereknek, forgatható plug-and-play modulokkal, amelyek hitelesített 
hardvereket tartalmaznak. Az intelligens, többfunkciós SHUFFLE oszlop előre 
konfigurált változatát biztonságos és kényelmes közterületek létrehozásához 
tervezték. Esztétikus kialakítása és hatékonysága ideális olyan helyekre, ahol 
fontos a biztonság: turistaközpontok, parkok és terek, köz- és magánépületek 
külső terei (követségek, minisztériumok, bankok, kórházak, iskolák stb.), metró-, 
busz- vagy vonatállomások, parkolók, sport- és szabadidőközpontok.

A SHUFFLE Security megfigyelőrendszere kétirányú kommunikációt tesz 
lehetővé a hatóságok, a biztonsági cégek, az üzemeltetők és az emberek között.

A SHUFFLE Security nagyszerű eszköz a téralkotáshoz, mivel hozzájárul 
ahhoz, hogy a külső területeket magabiztosabban használják az emberek. Arra 
biztatja őket, hogy szocializálódjanak, járuljanak hozzá a helyi gazdasághoz, és 
valódi közösséget alkossanak.
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Skálázható 
megoldás
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A SHUFFLE
Security
háromféle
változatban
kapható, hogy
minden igényt
kielégítsen.

360° világítás 
 (IoT ready) 

Kamera kar

Analóg hangszóró

• Útavilágítás / Hangulatvilágítás 
(Back Light Control - opcionális)

• Meleg- vagy semlegesfehér LEDek
• Opcionális opálos búra a nagyobb 

vizuális kényelemért
• NEMA foglalat IoT vezérléshez

• Professzionális térfigyelő 
kamera

• Ködösödés ellen optimalizálva
• Full HD felbontás
• Kép optimalizálás (hátsó 

világítás, kontraszt, magas 
fényerő)

• Kompatibilis a Genetec 
videókezelő rendszerével 
(ONVIF kommunikációs 
szabvány)

• 100V PA rendszer
• Frekvenciatartomány: 100 - 

18.000Hz
• Tökéletes hang - 20W 

teljesítmény
• Időjárásálló / alkalmas beltéri és 

kültéri használatra

SHUFFLE SECURITY

Pánikgomb

• Páratlan hangminőség 
opcionális videóval

• Vandálbiztos SIP és IP 
távbeszélő az oszlopba 
integrálva

• Aktív háttérzajszűrés
• Automatikus 

hangerőszabályzás

Körkörös kamera 180° Kamera 

• Teljes integráció a SHUFFLE 
oszlopokba

• 360°-os látómező
• Vandálbiztos kialakítás a 

hardver védelme érdekében
• Könnyű telepítés 

szabadalmaztatott 
rögzítőrendszerrel

• Kompatibilis a Genetec 
videókezelő rendszerrel (ONVIF 
kommunikációs szabvány)

• Professzionális térfigyelő 
kamera

• Ködösödés ellen optimalizálva
• Full HD felbontás
• Kép optimalizálás (hátsó 

világítás, kontraszt, magas 
fényerő)

• Kompatibilis a Genetec 
videókezelő rendszerével (ONVIF 
kommunikációs szabvány)
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3 felhasználási mód

Válassza 
az önnek 
ideális
SHUFFLE 
megoldást

A parkolók kezelése nagy kihívást jelent a forgalmas 
városokban, ahol minden négyzetméter értékes.

A SHUFFLE Security-vel a helyi önkormányzatok vagy 
magánvállalatok automatikus hozzáférést biztosíthatnak 
a parkolókhoz az autósok számára, akik jogosultak azok 
használatára. A parkoló bejáratánál a kamera leolvassa a 
rendszámot, és felnyitja a sorompót.

A bejáratnál és a kijáratnál gyűjtött adatok segítik 
a számlázást. A sofőrök valós időben juthatna  
információhoz a szabad parkolóhelyeket illetően.

A magánterületeket és a korlátozott hozzáférésű területeket 
védeni kell a behatolóktól, különösen éjszaka.

A SHUFFLE biztonsági kamerái képesek érzékelni a mozgást 
a területen azokban az időpontokban, amikor senkinek 
sem szabadna ott lennie. Mozgás érzékelése esetén a 
rendszerbe kapcsolt fényforrások működésbe lépnek és a 
teljes területet megvilágítják.

Az intelligens kamerák automatikusan követik és rögzítik 
a behatolót, akit figyelmeztet is a rendszer, és távozásra 
szólítja fel.

A biztonsági szolgálat riasztást kap minden szükséges 
információval és valós idejű videóval, hogy megfelelően 
tudjanak reagálni.

Az automatikus érzékelésen túl az integrált távbeszélő 
lehetővé teszi, hogy incidens esetén az emberek 
felvehessék a kapcsolatot a biztonsági szolgálattal.

A SHUFFLE Security egyedi érzékelési funkciók 
beállítását teszi lehetővé különböző paraméterek, 

például a meghatározott terület, a behatolás iránya, 
és a felhasználók osztályozása alapján. Képes 

például érzékelni, ha valaki átvág a vasúti vagy a 
villamos síneken, és figyelmeztető jelzést tud leadni a 

hangszórón a balesetek elkerülése érdekében.

Az emberek viselkedéséről gyűjtött adatok 
segíthetnek várostervezési döntések meghozatalában.

automatikus behajtást az
őrzött parkolókba?

a korlátozott hozzáférésű
területeket?

érzékelni a veszélyes
viselkedést, és megvédeni

az embereket?

Hogyan biztosít a 
SHUFFLE Security (Basic)

Hogyan védheti a
SHUFFLE Security (Active)

Hogyan képes a
SHUFFLE Security (Core)

SHUFFLE SECURITY



8

www.schreder.com 

Copyright© 2021. Január - Schréder Magyarország Zrt. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2; adószám: 10174328-2-13) A kiadványban szereplő információk, leírásokés 
illusztrációk kizárólag az érdeklődők általános jellegű tájékoztatásának célját szolgálják. Tekintettel a termékek tökéletesítésére irányuló folyamatos fejlesztőmunkára,a 
termékek jellemzőit és tulajdonságait, mind a műszaki adatok (pl. ábrák, képek, szövegek, adatok), mind a választék vonatkozásában értesítés nélkül módosíthatjuk 
Termékeink országonként eltérőek lehetnek.A kiadványban szereplő termékek jellemzői, tulajdonságai, illetve műszaki adatai az egyes termékek általános 
jellemzőinektekinthetők, és nem képezik sem szerződés, sem az általános szerződés feltételek részét. A Schréder Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget a jelen 
kiadványban szereplőadatok pontosságáért, naprakészségért, illetve azok hiányosságáért. További információkért kérjuk, forduljon munkatársunkhoz.


