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MONITORING WIDEO



LivEye – mobilne systemy bezpieczeństwa, 
spełniające indywidualne potrzeby i 
wymagania

MOBILNY MONITORING WIZYJNY 

My jako eksperci z LivEye wiemy, że każdy teren wymaga 
indywidualnie dopasowanych do potrzeb rozwiązań w zakresie 
monitorowania. Nasza bogata oferta jest w stanie zrealizować 
każdą pożądaną koncepcję. Oferujemy Państwu jedyny w 
swoim do Państwa dyspozycji jedyny w swoim rodzaju system 
bezpieczeństwa, obejmujący mobilne urządzenia LivEye do 
monitoringu wideo, które sprawdzą się w każdej sytuacji.  

Oferowana przez nas technika monitoringu umożliwia 
kontrolę rozległych obszarów, takich jak place budowy, tereny 
przemysłowe czy rekreacyjne. Trudnodostępne obszary i zmiana 
stanowisk monitorowania nie stanowią problemu. 

Dodatkowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo jest 
to, że nasze systemy LivEye podłączone są do do naszego 
Centrum Monitorowania Alarmów, działającej 24 godziny na 
dobę przez 365 dni w roku. Zgłoszenia alarmu można analizować 
nawet do czterech tygodni wstecz. Ewentualne błędy zostają 
wyeliminowane przez najnowocześniejsze oprogramowanie do 
analizy ruchu i inteligentne parametry.



Kamery zastosowane w systemach LivEye potrafią rozpoznać nietypowe i podejrzane obiekty w odległości 
nawet 200 m. W ciągu dnia wykorzystują naturalne światło, a w ciemności automatycznie włącza się tryb 
widzenia nocnego. Nasze inteligentne oprogramowanie do analizy „LivEye Analyse-Software” rozróżnia 
ludzi, zwierzęta, a nawet powtarzające się ruchy. W celu ochrony prywatności i spełnienia wymagań 
RODO można wypikslować fragmenty obrazów lub wydzielić prywatne strefy monitoringu, np. na ulicy lub 
osiedlu mieszkaniowym.

W momencie wykrycia intruza zostają zaalarmowani nasi operatorzy w Centrum Monitorowania Alarmów 
LivEye. Przez integrowany głośnik intruz zostaje wezwany do natychmiastowego opuszczenia terenu. 
Te alarmy są udokumentowane i analizowane jako zdarzenia. Jeśli wezwanie nie przyniesie skutku, 
informujemy policję lub ochronę, w celu dalszego zapewnienia bezpieczeństwa.

Zasada działania naszych systemów monitoringu jest niezwykle 
prosta, a mimo to potrafią one wyeliminować każde zagrożenie. 

MINIMALNY WYSIŁEK – MAKSYMALNY 
EFEKT W ZAKRESIE OCHRONY

Kamery rozpoznają 
podejrzany obiekt 1. Zgłoszenie 

do CMA2. Komunikat na 
żywo dla intruza3. Powiadomienie 

policji lub ochrony4.

Wypikslowanie obszarów publicznych Zasięg do 200 m

Inteligentne oprogramowanie do analizy Wszystko pod kontrolą w dzień i w nocy

 200 m Częściowe 
wypikslowanie

Widzenie 
dzienne
i nocne

Inteligenta 
analiza wideo



      

MOBILNE WIEŻE MONITORUJĄCE
IDEALNE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ



LivEye ONE & ONE+ to nasze sprawdzo-
ne systemy monitoringu. Wysokość masztu, 
sięgająca nawet 6 metrów, oraz niewielka 
po-wierzchnia stanowiska (1 x 1 m) umożliwi-
ają zastosowanie najnowocześniejszej tech-
niki monitoringu na dużej wysokości, przy mi-
nimalnym wykorzystaniu miejsca. 

Stałe napięcie 230 V konieczne jest do zape-
wnienia inteligentnego monitorowania za po-
mocą oprogramowania „LivEye Analyse-Soft-
ware”. Bez problemu rozpoznaje ono ludzi, 
zwierzęta, pojazdy i powtarzające się ruchy, 
a tym samym zmniejsza do minimum liczbę 
liczbę błędnych alarmów. Dwie wyspecjali-
zowane kamery PTZ umożliwiają precyzyjny 
monitoring i w przypadku alarmu zapewniają 
obraz 360°.

Pomarańczowe oświetlenie nocą ma działanie 
odstraszające i prewencyjne. Ale to nie wszys-
tko: oferujemy możliwość rozbudowy naszych 
systemów LivEye ONE oraz ONE+ o kamery 
klienta, termowizyjne lub poklatkowe. Za po-
mocą aplikacji na smartfonie można w każdej 
chwili i w dowolnym miejscu uzyskać dostęp 
do kamery klienta.

Szczegóły techniczne LivEye ONE & ONE+

 · Precyzyjne monitorowanie określonych 
obiektów przy użyciu dwóch wyspecjalizo-
wanych kamer PTZ

 · Inteligentne oprogramowanie do analizy 
„LivEye Analyse-Software” (KI)

 · Wysokość masztu 6 m

 · Promień monitoringu do 200 m (w za-
leżności od modelu)

 · Niewielka powierzchnia stanowiska         
zaledwie 1 x 1m

 · Łatwa zmiana stanowiska

 · Prewencyjne oświetlenie otoczenia

 · Zasilanie 230 V po stronie klienta

 · W przypadku awarii zasobnik prądu        
dalej dostarcza zasilanie do 80 godzin     
(w zależności od modelu)

 · Opcjonalnie
 - Kamera klienta
 - Kamera termowizyjna
 - Kamera poklatkowa ~80h 230V

do 600 cm 

100 cm 

235 cm 

100 cm 



LivEye PRO 2.0 to nasz system monitorujący z 
autonomicznym zasilaniem, który można sto-
sować wszędzie tam, gdzie nie ma infrastruk-
tury. Chcesz zapewnić bezpieczeństwo prac w 
odległym kamieniołomie, monitorować park 
solarny lub zabezpieczyć przed złodziejami 
plac budowy drogi gdzieś wysoko w górach? 

Te zadania znakomicie zrealizuje LivEye PRO, 
gdyż jest wprost naszpikowany innowacyjną 
technologią. Dwie wyspecjalizowane kamery 
PTZ rejestrują precyzyjnie wszystkie zdarzenia 
w promieniu do 200 m.  Specjalnie dostosowa-
ne systemy zasilania sprawiają, że urządzenie 
może być całkowicie samowystarczalne i dzi-
ałać autonomicznie nawet przez 3 miesiące. 

Ten długi czas pracy możliwy jest dzięki 
wy-dajnemu akumulatorowi, zapewniające-
mu stałą pracę do 18 godzin, oraz efektywne-
mu agregatorowi prądowemu z dostępem do 
150-litro-wego zbiornika paliwa.
Dlatego Dlatego mogą Państwo tygodniami  
miesiącami monitorować i chronić parki wi-
atrowe, pola uprawne, żwirownie lub odległe 
place budów.

Szczegóły techniczne LivEye PRO 2.0 

 · Precyzyjne monitorowanie wybranych 
obiektów przy użyciu dwóch wyspecjalizowa-
nych kamer PTZ

 · Rozwiązanie hybrydowe przyjazne dla środo-
wiska

 · Inteligentne oprogramowanie do analizy 
„LivEye Analyse-Software” (KI)

 · Promień monitoringu do 200 m

 · Maszt o wysokości 8,50 m

 · Zbiornik paliwa o pojemności 150 l

 · Do 3 miesięcy pracy po jednym napełnieniu 
zbiornika

 · Łatwa zmiana stanowiska

 · Opcjonalnie:
 - Kamera klienta
 - Kamera termowizyjna
 - Kamera poklatkowa Rozwiązanie 

hybrydowe

120 cm

do 850 cm 

250 cm 

250 cm 
120 cm 



LivEye LIGHT+ to lekki, kompaktowy i mobil-
ny system sygnalizacji włamania z weryfikacją 
wizualną i wieloma innymi technicznymi funk-
cjami.

Maksymalnie 8 czujników ruchu ze zintegro-
wanymi kamerami umożliwia monitorowanie 
dużych powierzchni i obszarów o wielu zaka-
markach. Kompaktowe wymiary urządzenia 
predestynują je nie tylko do zastosowania na 
zewnątrz, lecz także w pomieszczeniach. 
W przypadku alarmu sekwencja wideo zostaje 
przesłana do do naszego Centrum Monitoro-
wania Alarmów. 
 
Również montaż LivEye LIGHT+ jest bardzo 
łatwy. Urządzenie może być przetransporto-
wane w walizce przez jedną osobę i zainstalo-
wane w kilka minut. Można je zamocować przy 
pomocy magnetycznych nóżek lub umieścić na 
statywie. 

Szczegóły techniczne LivEye LIGHT+

 · Maksymalnie 8 czujników ruchu, każdy 
ze zintegrowaną kamerą HD i zasięgiem 
detekcji wynoszącym 30 m

 · Inteligentna weryfikacja obiektów (roz-
różnia ludzi i zwierzęta)

 · Obiektyw przeznaczony do warunków 
dziennych i nocnych

 · Nocne widzenie dzięki 60 LED na 
pod-czerwień

 · Samodzielne zasilanie przez baterię 
przez cały rok

 · Przesyłanie sekwencji wideo w ppr-
zy-padku alarmu

 · Brak oprzewodowania

 · Czujki można umieścić na statywie lub 
za pomocą magnetycznych nóżek na 
metalowych powierzchniach, np. na kon-
tenerze budowlanym lub rusztowaniu.

 · Zasięg łączności radiowej do 500 m

 · Maks. głośność syreny                       
alarmowej 102 dBA ~ 1 rok



aww

Aby oświetlić obszar o dużej powierzchni, taki 
jak lotniska, place budowy, parki solarne i 
wia-trowe, tereny przemysłowe lub imprezy 
na wolnym powietrzu, potrzebna jest duża moc 
światła. Zapewniają ją systemy LivEye LED: 
rozwiązania przeznaczone do oświetlenia po-
wierzchniowego, z własnym zasilaniem lub po-
dłączeniem do prądu. 

Systemy te można umieścić w trudnodostęp-
nym terenie i łatwo zmienić ich lokalizację.

MOBILNE OŚWIETLENIE LED 
ZAMIENIA NOC W DZIEŃ

 · Moc LED 6 x 150 W = 900 W
 · Powierzchnia oświetlanego obszaru 3 800 m²
 · Maks. wysokość masztu 8,50 m, możliwość 

obrotu o 340°
 · Zbiornik paliwa o pojemności 222 l
 · Praca na własnym zasilaniu do 2,5 miesiąca
 · Do 11 godzin pracy przy zasilaniu akumula-

torowym
 · Łatwa zmiana stanowiska
 · Czujnik dzienny i nocny

 · Moc LED 4 x 100 W = 400 W
 · Powierzchnia oświetlanego obszaru 2 000 m²
 · Maks. wysokość masztu 7,00 m, możliwość 

obrotu o 340°
 · Zasobnik prądu do 36 godzin pracy
 · Ładowanie i gotowość do pracy w ciągu 12 

godzin
 · Złącze do ładowania 230 V
 · Łatwa zmiana stanowiska
 · Czujnik dzienny i nocny

 · Moc LED 4 x 300 W = 1200 W
 · Powierzchnia oświetlanego obszaru 4 500 m²
 · Maks. wysokość masztu 9,00 m, możliwość 

obrotu o 340°
 · Zasilanie 230 V po stronie klienta
 · Łatwa zmiana stanowiska
 · Czujnik dzienny i nocny

X-MAST X-BATTERIE X-HYBRID



INDYWIDUALNE 
KONCEPCJE BEZPIECZEŃSTWA

PEŁNY STAN GOTOWOŚCI W 
W NAGŁYCH PRZPADKACH

PLANOWANIE 
OCHRONY

CENTRUM MONITOROWANIA 
ALARMÓW 24/7

OBSZARY 
WYPIKSLOWANE

STREFY PRYWATNE

ZGODNOŚĆ Z RODO

SZYBKA ZMIANA 
STANOWISKA

INDYWIDUALNE CZASY 
UZBROJENIAOCENA SYTUACJI I 

POTENCJALNYCH 
ZAGROŻEŃ

ANALIZA WIDEO W 
CZASIE RZECZYWISTYM

DYNAMICZNE 
SYTUACJE

Każdy teren, każde środowisko, każda sytuacja wymaga zastosowania indywidualnej koncepcji bez-
pieczeństwa. My oferujemy Państwu technikę monitoringu LivEye, dostosowaną do Państwa 
potrzeb, przy pomocy której bez problemu można zrealizować założoną koncepcję bezpieczeństwa.
 
Nasze systemy monitoringu LivEye pomogą Państwu spełnić wymogi RODO: obiekty w obszarze 
publicznym zostają wypikslowane. Zapis następuje tylko w przypadku alarmu.  

Place budowy to miejsca podlegające dynamicznym zmianom. Wyspecjalizo-
wane w zapewnianiu bezpieczeństwa systemy LivEye asystują przy realizacji 
wszystkich etapów projektów budowlanych, dzięki możliwości łatwej zmiany 
lokalizacji i odpowiedniej technice monitorowania wideo. Pozwalają szybko 
reagować na dynamiczne zmiany przez przeniesienie systemów monitorowa-
nia i oświetlenia w nowe miejsce i zapewniają optymalną kontrolę.  



KOMPLEKSOWA OCHRONA TWOICH PROJEKTÓW PRZY UŻYCIU
NASZYCH MOBILNYCH SYSTEMÓW MONITOROWANIA WIDEO

POZYTYWNY BILANS EKOLOGICZNY DZIĘKI 
MAKSYMALNEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE 

NIEMAL WSZĘDZIE

DO 85% REDUKCJI KOSZTÓW W PORÓWNANIU DO 
KONWENCJONALNEJ OCHRONY MIENIA

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY 
OCHRONY KONWENCJONALNEJ

W 100% TECHNIKA CYFROWA – 
BRAK ZAWODNYCH ANALOGOWYCH CZUJNIKÓW

ZALETY W TELEGRAFICZNYM 
SKRÓCIE 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

BUDOWA MOSTÓW

MASZYNY BUDOWLANE

ELEKTROWNIE 
WIATROWE

RECYCLING

IMPREZY POWIERZCHNIE 
MAGAZYNOWE

I INNE

INFRASTRUKTURA 
PORTOWA

PLACE BUDOWY

BUDOWA DRÓG

OCHRONA ZAKŁADÓW

PUSTOSTANY

BUDOWA TOROWISK

PARKI SOLARNE

PARKINGI

TERENY OTWARTE
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