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Вітаємо



Енергетика



Автоматизація
виробництва



Автоматизація
Нафтогазової галузі



Інфраструктурні
рішення



Автоматизація
будівель



Електро-
мобільність

Выступающий
Заметки для презентации
In these markets, we have gathered a great deal of experience together with our customers and partners over the past few years, and have worked out many solutions together. These markets will continue to occupy a key position in the future, in particular on the journey to the All Electric Society.
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Інфраструктура
відеоспостереження для 
безпеки в сучасній
громаді і на виробництві



Одним з ключових аспектів 
забезпечення сталої безпекової 
ситуації в сучасних громадах, 
на виробництві, критичній 
інфраструктурі є надійні і 
стійкі до кіберзагроз системи 
відеоспостереження.



Публічний 
простір

Мости

Критична інфраструктура
Залізниця

Моніторинг платних 
доріг, парковок

Моніторинг 
в метро

Система керування 
парукванням

Аеропорти

Генерація та розподілення 
електроенергії Переробна промисловість

Моніторинг 
трафіку

Приклади застосування систем відеоспостереження

Моніторинг тунелів

Выступающий
Заметки для презентации
21 megacities worldwide (some more are moving there)Cities with >10 million inhabitants (partly <30 million)Since 2008 more people live in the city than in the countrysideStuffed to the gills in the tightest of spacesLoud, dirty, complicated and fragileHigh level of environmental pollution|Overpopulation| - needs a strong infrastructureTransport chaos|Most exciting areas on earth full of energy and funCameras are an important part of the increasing digitalization because they can do much more than just take a simple picture. They can evaluate images and trigger defined actions such as alarms, movement profiles of objects, counting processes and much more. We find further important applications in the vicinity of cities, e.g. airports, power stations or process plants, which also include water/waste water plants



Шафа підключення 
камер

Відеосервер (якщо є)

Типова система 
відеоспостереження

Камери



... складається з:
- Свічів
- Блоків живлення
- Оптичних сплайсбоксів
- Захисту від перенапруг
- Патч панелей
- Кабелів
- Та ін…

Типова шафа підключення 
камер





Пристрій «все в одному»
Smart Camera Box

Video server
Надійна комунікація

RSTP, VLAN, SNMP

Відеосервер

До 4-х (PoE) пристроїв 
(камер) (до 90 Вт на порт)

Аплінк
(Мідь/оптика 

або інше)

Cameras



Монтаж на стіні 
або стовбах

Пристрій «все в одному»
Smart Camera Box

IP65 «дихаючий»
корпус

Тепловідвід

Блок живлення

Керований PoE 
свіч Сплайс-касета

Захист від перенапруг
з боку живлення

IP67 ввід кабелів «Універсальні» 
дверцята



Для зовнішнього 
використання

IP65
IK10

Розміри
Smart Camera Box

36
4 

m
m

121 mm



Стійкість і надійність
Smart Camera Box



Швидкість і масштабованість
розгортання систем не тільки
відеоспостереження, а й 
промислових систем критичної
інфраструктури, енергетики є 
приорітетом Phoenix Contact.



Що з кібербезпекою для 
подібних систем?Маємо рішення! mGuard



 2
0

Що робити з даними?
Приклад:
Класифікація трафіку

• Контроль за рухом в місті
• Зменшення трафіку в мережі

• Використання локальних систем ML

• Інтегроване рішення
• Захист даних (включаючи персональні)

Задача

Локальна обробка

Переваги



SCX 4POE 2LX SCX 2POE 2LX SCX 4POE 2T SCX 2POE 2T

Тип аплінку Оптика Оптика Ethernet Ethernet

PoE порти (RJ45) 4 2 4 2

Аплінк порти 2  
(SFP)

2  
(SFP)

2
(RJ45)

2
(RJ45)

Загальні 
можливості

PoE IEEE 802.3bt, at, af;
10/100/1000 Mbps

Напруга живлення 100…240 В

Артикул 1102626 1108543 1108542 1108544

Пристрій «все в одному»
Smart Camera Box



Дякуємо за
увагу!
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