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Każdy teren stawia różnorakie wymagania w zakresie ochrony i wymaga uwzględnienia 
różnych aspektów bezpieczeństwa. My oferujemy na terenie całej Europy mobilne 
systemy bezpieczeństwa, dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań. 
Nasze mobilne systemy monitoringu oraz własna dyspozytornia umożliwiają nam 
realizację rozwiązań na najwyższym poziomie i opracowywanie indywidualnych 
koncepcji bezpieczeństwa na bazie systemu LivEye. Oferowana przez nas technologia 
monitoringu umożliwia kontrolowanie rozległych obszarów, takich jak place budowy, 
tereny przemysłowe czy rekreacyjne, jak również wnętrza o skomplikowanym układzie - 
trudnodostępne obszary i zmiana stanowisk monitorowania nie stanowią problemu.

Systemy monitoringu wizyjnego mogą być podłączone do istniejącej instalacji 
zasilającej 230 V, bądź działać na autonomicznym zasilaniu. Nowoczesne systemy 
kamer dostarczają obrazów o wysokiej rozdzielczości i rozpoznają podejrzane zdarzenia. 
Fałszywe alarmy zostają wyeliminowane przez inteligentne oprogramowanie 
analityczne LivEye® . W razie podejrzanych ruchów natychmiast alarmowane jest nasze 
Centrum Monitorowania Alarmów, działające 24/7.

LivEye® – MOBILNE
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
dostosowane do Państwa indywidualnych po trzeb
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Zasada działania naszych systemów monitoringu jest niezwykle prosta, a mimo to potrafią one 
wyeliminować każde zagrożenie. Kamery o wysokiej funkcjonalności, zastosowane w systemach 
LivEye®, potrafią rozpoznać każdy ruch w odległości nawet 400 m. 
Nasze inteligentne oprogramowanie analityczne „LivEye® Analyse-Software” rozróżnia ludzi, 
zwierzęta, pojazdy, a nawet powtarzające się ruchy. W celu ochrony prywatności i spełnienia 
wymagań RODO można wypikslować fragmenty obrazów z kamer lub wydzielić prywatne strefy 
monitoringu, np. na ulicy lub osiedlu mieszkaniowym. W momencie wykrycia intruza zostają 
zaalarmowani nasi operatorzy w Centrum Monitorowania Alarmów, działającym 24/7. Intruz 
zostaje najpierw wezwany przez zintegrowany głośnik do natychmiastowego opuszczenia terenu. 
Jeśli wezwanie nie przyniesie skutku, zostaje poinformowana policja lub służba ochrony. 
Te alarmy zostają udokumentowane jako zdarzenia i mogą być analizowane nawet do czterech 
miesięcy wstecz. Aby zapewnić kompleksową ochronę monitorowanego terenu także w nocy, 
po zmierzchu automatycznie włączany jest tryb nocny. Dodatkowo można rozbudować systemy 
LivEye w specjalne kamery termowizyjne, które zapewnią ochronę terenu wokół obiektu lub 
wczesne wykrywanie pożarów.

MINIMALNY WYSIŁEK –
MAKSYMALNY EFEKT
w zakresie ochrony

Promień 
monitoringu 
do 400 m

Ochrona 
przed kradzieżą

Widoczność w 
dzień i w nocy

Inteligentne 
oprogramowanie 
analityczne „LivEye® 
Analyse Software” (KI)

Zgłoszenie do 
dyspozytorni

 400 m

Centrum 
Monitorowania 
Alarmów

Wczesne 
wykrywanie 
pożarów

24/7

Komunikat na 
żywo dla intruza

Powiadomienie 
policji lub ochrony

Kamery rozpoznają 
podejrzany obiekt
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Wypikslowanie 
obszarów 
publicznych

Dokumentacja 
placu budowy
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LivEye® LIGHT+ to lekki, kompaktowy i mobilny system sygnalizacji włamania z 
weryfikacją wizualną i wieloma innymi technicznymi funkcjami, jak np. syreną o 
natężeniu dźwięku 102 dB(A). Maksymalnie 8 czujników ruchu ze zintegrowanymi 
kamerami umożliwia monitorowanie dużych powierzchni i obszarów o wielu 
zakamarkach. Niewielkie gabaryty komponentów systemu LIGHT+ umożliwiają 
zastosowanie nie tylko wewnątrz, lecz także na zewnątrz pomieszczeń. W razie 
alarmu sekwencja obrazów przesyłana jest do naszego Centrum Monitorowania 
Alarmów działającego 24/7.
System LivEye® LIGHT+ montuje się w bardzo prosty sposób. Urządzenie może być 
przetransportowane w walizce i zainstalowane w kilka minut. Można je zamontować 
przy użyciu magnetycznych nóżek na metalowej powierzchni lub statywie.

LivEye® LIGHT+ 
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

 · Maksymalnie 8 czujników 
ruchu, każdy ze zintegrowaną 
kamerą HD i promieniem 
monitoringu wynoszącym   
30 m

 · Inteligentna weryfikacja 
wideo

 · Obiektyw przeznaczony 
do warunków dziennych i 
nocnych

 · Nocne widzenie dzięki 
panelom 60 LED-ów na 
podczerwień

 · Samodzielne zasilanie przez 
baterię nawet przez rok

 · Przesyłanie sekwencji   
wideo w przypadku alarmu

 · Brak oprzewodowania
 · Czujki można umieścić 

na statywie lub za 
pomocą magnetycznych 
nóżek na metalowych 
powierzchniach, np. na 
kontenerze budowlanym lub 
rusztowaniu.

 · Zasięg łączności radiowej do 
500 m 

 · Maks. głośność syreny 
alarmowej 102 dB(A)

Bezprzewodowe
 połączenie

Łatwy transport

~1 rok Ochrona przed kradzieżą
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do 250 cm

100 cm 

2 obiektywy: 
widoczność w 

dzień i w nocny

Nocne widzenie dzięki 
panelom 60 LED-ów na 

podczerwień

ALTERNATYWNE
MOŻLIWOŚCI MONTAŻU

Elastyczność 
zastosowań

Autonomiczna 
praca nawet 

przez rok

Szczegó ł y techniczne 
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~80 h230 V

do 600 cm 

235 cm

100 cm 100 cm 

3 kamery o wysokiej funkcjonalności

Promień monitoringu 
każdej z kamer do 200 m

Zajmuje niewiele miejsca

Inteligentne oprogramowanie 
analityczne „LivEye Analyse 

Software” (KI)

Głośnik do
 komunikatów 

dla intruza
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Nasze sprawdzone systemy monitoringu LivEye® ONE & ONE+ 230V oferują 
najnowocześniejsze techniczne rozwiązania przy niewielkiej powierzchni ustawienia, 
wynoszącej 1 x 1 m. Maszty o wysokości do sześciu metrów i kamery PTZ o obrocie 
360° umożliwiają precyzyjne monitorowanie wybranych obszarów. Wymogiem 
jest tylko zapewnienie zasilania 230 V. Inteligentne oprogramowanie „LivEye® 

Analyse Software” analizuje każdy zarejestrowany ruch i bez problemu rozpoznaje 
ludzi, zwierzęta, pojazdy oraz powtarzające się ruchy. Pozwala to na zmniejszenie 
do minimum liczby fałszywych lub niezarejestrowanych alarmów. Ponadto 
pomarańczowe oświetlenie, w jakie wyposażone są nasze systemy, ma w nocy 
działanie odstraszające i prewencyjne.
Istnieje również możliwość rozbudowy obu systemów – zarówno LivEye® ONE jak 
i ONE+ – o kamery klienta, termowizyjne lub poklatkowe. Za pomocą aplikacji na 
smartfonie można w każdej chwili i w dowolnym miejscu uzyskać dostęp do kamery 
klienta.

LivEye® ONE & ONE+ 230V 
nasz sprawdzony system moni toringu

 · Inteligentne 
oprogramowanie 
analityczne „LivEye® 
Analyse Software” (KI)

 · Wysokość masztu 6 m
 · Promień monitoringu 

każdej z kamer do 200 m
 · Niewielka powierzchnia 

ustawienia - zaledwie         
1 x 1 m

 · Łatwa zmiana stanowiska
 · Głośnik do komunikatów 

dla intruza

 · Prewencyjne oświetlenie w 
kolorze pomarańczowym

 · 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

Szczegó ł y techniczne

Ochrona przed kradzieżą
11



120 cm

do 850 cm 

250 cm 

250 cm 120 cm 

Głośnik do 
komunikatów 

dla intruza

Autonomiczna 
praca nawet 

przez 3 miesiące

2 kamery PTZ 
o wysokiej funkcjonalności

Masz hydrauliczny

Wysokowydajne 
rozwiązanie hybrydowe

Obciążenie wiatrem 
do 110 km/h
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LivEye® PRO 2.0 Autark przeznaczony jest do zastosowania wszędzie tam, gdzie 
nie ma infrastruktury. Aby na przykład zapewnić bezpieczeństwo prac w odległym 
kamieniołomie, monitorować park solarny lub zabezpieczyć przed złodziejami plac 
budowy drogi gdzieś wysoko w górach. To dla innowacyjnego i naszpikowanego 
technologią systemu LivEye® PRO 2.0 Autark nic trudnego. Dwie kamery PTZ o 
wysokiej funkcjonalności rejestrują precyzyjnie wszystkie zdarzenia w promieniu 
do 200 m. Specjalnie dostosowane systemy zasilania sprawiają, że urządzenie może 
działać autonomicznie nawet przez 3 miesiące. Ten wyjątkowo długi czas pracy 
możliwy jest dzięki wydajnemu akumulatorowi, zapewniającemu stałą pracę nawet 
przez 80 godziny, oraz efektywnemu agregatorowi prądowemu z 150-litrowym 
zbiornikiem paliwa. Dlatego mogą Państwo tygodniami i miesiącami monitorować i 
chronić parki wiatrowe, pola uprawne, żwirownie lub odległe place budów.

LivEye®  
PRO 2.0 AUTARK 
moni toring wizy jny z autonomicznym zasi laniem

· Precyzyjne monitorowanie 
określonych obiektów przy 
użyciu dwóch kamer PTZ o 
wysokiej funkcjonalności

· Wysokowydajne      
rozwiązanie hybrydowe

· Inteligentne oprogramowanie 
analityczne „LivEye® Analyse 
Software” (KI)

· Promień monitoringu do 200 m
· Głośnik do komunikatów dla 

intruza

· Wysokość masztu 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

Szczegó ł y techniczne

Wysokowydajne 
rozwiązanie hybrydowe Ochrona przed kradzieżą

13

Promień monitoringu 
każdej z kamer do 200 m
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Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu analitycznemu system LivEye® FIREGUARD 
umożliwia precyzyjny monitoring pod kątem wczesnego wykrywania pożarów. 
Podczas gdy standardowe systemy wykrywania pożarów bazują na informacjach o 
dymie i bardzo wysokich temperaturach, LivEye® FIREGUARD koncentruje się na 
wykrywaniu wahań temperatury i przekroczenia wartości progowych (z możliwością 
ich definiowania od -20°C do 150°C). Dzięki temu można wykryć potencjalne 
zagrożenie pożarowe wcześniej – nawet przed wybuchem właściwego pożaru. 
W przypadku pożaru systemy LivEye® FIREGUARD pomagają zlokalizować źródła 
ciepła i w ten sposób optymalnie zarządzać walką z pożarem. LivEye® FIREGUARD 
zabezpiecza obszary zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Ponadto 
LivEye® FIREGUARD może być stosowany również do monitorowania dużych 
obszarów, takich jak lasy lub tereny objęte suszą.

LivEye® FIREGUARD jest również szczególnie skutecznym narzędziem do 
zapobiegania wypadkom i uszkodzeniom przy ujemnych temperaturach. Dzięki temu 
można konsekwentnie monitorować oblodzenia i źródła zimna.

LivEye® FIREGUARD 
moni toring pod kątem wczesnego wykrywania pożarów

 · Precyzyjny monitoring 
przy użyciu nawet 4 kamer 
termowizyjnymi PTZ o 
wysokiej funkcjonalności, w 
zakresie temperatur od -20°C 
do 150°C (z możliwością 
definiowania)

 · Inteligentne oprogramowanie 
analityczne LivEye®  (KI) 
do wczesnego wykrywania 
pożarów

 · Wysokość masztu 6 m
 · Niewielka powierzchnia 

ustawienia - zaledwie            
1 x 1 m

 · W przypadku FIREGUARD 
Falcon możliwość montażu 
na istniejących masztach lub 
na ścianach

 · Elastyczna zmiana 
stanowiska

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

 · Opcjonalny dostęp klienta

Szczegó ł y techniczne

40 cm 

30 cm

FIREGUARD Falcon

FIREGUARD Tower

Kompaktowa 
obudowa

Kamera 
termowizyjna

Niewielka 
powierzchnia 

ustawienia
do 600 cm 

235 cm

100 cm 100 cm 

Możliwa 
kombinacja

 kamer 
monitorujących

Wczesne wykrywanie 
pożarów

Wysokowydajna 
kamera termowizyjna 

PTZ

~80 h230 V Plug&Play
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40 cm

30 cm

Kompaktowa obudowa do 
samodzielnego montażu

Dostęp do chmury

Inteligentne wypikslowanie 
pojazdów i osób

Kamera szerokokątna 8 MP
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LivEye® DOCU umożliwia deweloperom i przedsiębiorcom budowlanym rejestrowanie 
przebiegu procesów budowlanych, zgodnie z formalną dokumentacją budowlaną. 
Odporny na warunki atmosferyczne system kamer bazuje na nowoczesnej technologii 
rejestracji obrazów wideo w chmurze. To kompaktowe urządzenie jest łatwe w montażu 
dzięki wbudowanemu uchwytowi masztowemu na obudowie i działa na zasadzie plug 
and play: wystarczy je zawiesić, podłączyć wtyczki i rozpocząć rejestrowanie obrazu. 
Nowoczesna kamera dostarcza materiał zdjęciowy o wysokiej rozdzielczości w 4K, 
do którego można przez cały okres trwania budowy uzyskać dostęp poprzez system 
zarządzania obrazami archiwalnymi. Dzięki temu można szczegółowo śledzić procesy 
budowlane. Inteligentne wypikslowanie pojazdów i osób gwarantuje zgodność rejestracji 
z wymogami RODO. Dane są szyfrowane i przesyłane siecią komórkową do serwerowni 
LivEye®  i można je przeglądać na przejrzystym pulpicie nawigacyjnym.

LivEye® DOCU
Dokumentacja wideo placu budowy

 · Łatwy montaż na maszcie 
dzięki wbudowanemu 
uchwytowi masztowemu na 
obudowie

 · Kompaktowe wymiary
 · Zasilanie poprzez złącze  

230 V
 · Zgodność z RODO 

dzięki inteligentnemu 
wypikslowaniu tablic 
rejestracyjnych i osób

 · Rozdzielczość obrazu:     
3840 x 2160 px (4K)

 · Ogniskowa: 2,8 - 12,0 mm
 · Pole widzenia do 108°
 · Idealne rozwiązanie do:

 · celów marketingowych
 · zarządzania projektami
 · dokumentacji chronionej 

prawnie

1Szczegó ł y techniczne

230 V Dokumentacja 
placu budowy Plug&Play
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Dostęp internetowy do 
archiwum zdjęciowego

Film poklatkowy 
z Państwa logo

Integracja ze stroną
internetową

Zgodność 
z RODO
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LivEye® PERIMETER zapewniają perfekcyjną ochronę długich, ciągnących się w 
linii prostej obszarów, takich jak ogrodzenia czy granice posesji. Duży promień 
monitoringu, wynoszący nawet 400 metrów, pozwala chronić bardzo rozległe 
tereny przy użyciu niewielu systemów LivEye®. Gdy przekroczenie obszaru 
granicznego zostaje zarejestrowane przez kamerę termowizyjną, druga kamera 
optyczna (42-krotny zoom) może jeszcze raz dokładnie przeanalizować sytuację 
zagrożenia. LivEye® oferuje systemy wyspecjalizowane w ochronie perymetrycznej z 
wykorzystaniem lokalnego lub autonomicznego zasilania.

LivEye® PERIMETER są przeznaczone szczególnie do zabezpieczenia w 
określonym czasie takich obiektów jak: miejsca postojowe, elektrownie, stacje 
transformatorowe, powierzchnie magazynowe, parkingi, tereny wojskowe, parki 
technologiczne związane z branżą chemiczną, tereny przemysłowe, fabryki, 
instalacje OZE (np. parki solarne).

LivEye® PERIMETER
Moni torowanie terenów o dużej powierzchni

 · Precyzyjny monitoring z 
wykorzystaniem 2 kamer 
termowizyjnych typu bullet o 
promieniu monitoringu 400 
m w połączeniu z dwoma 
kamerami PTZ o wysokiej 
funkcjonalności do analizy 
alarmu

 · Inteligentne oprogramowanie 
analityczne „LivEye® 
Analyse-Software” (KI)

 · Wysokość masztu 6 m
 · Promień monitoringu każdej z 

kamer do 400 m

 · Niewielka powierzchnia 
ustawienia - zaledwie 1 x 1 m

 · Łatwa zmiana stanowiska
 · Prewencyjne oświetlenie w 

kolorze pomarańczowym
 · Zasilanie 230 V po stronie 

klienta
 · W przypadku awarii zasobnik 

prądu dalej dostarcza 
zasilanie do 80 godzin (w 
zależności od modelu)

 · Dostępne także w wersji z 
autonomicznym zasilaniem

Szczegó ł y techniczne

Ochrona przed kradzieżą
19
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Place budowy do miejsca, w których sytuacja zmienia się dynamicznie i wszystko jest w 
ciągłym ruchu. Aby zapewnić tam stałą ochronę, eksperci wyspecjalizowani w systemach 
bezpieczeństwa LivEye®  asystują przy realizacji wszystkich etapów projektów budowlanych, 
dostosowują rozwiązania do warunków lokalizacji i instalują systemy monitoringu. 
Przenoszenie urządzeń monitorujących i oświetlenia w nowe miejsca wraz z postępem 
procesów budowlanych pozwala nam zapewnić optymalną i stałą kontrolę terenu.

SYTUACJE
DYNAMICZNE
na skutek ciąg ł ych zmian

Nasze systemy monitoringu wizyjnego LivEye® bez 
trudu spełniają wymagania przepisów RODO: obiekty 
w przestrzeni publicznej zostają wypikslowane, a zapis 
następuje dopiero w przypadku alarmu.

Moni toring wizy jny – zgodny z RODO 

NASZE OBSZARY ZASTOSOWAŃ
Wszędzie tu możesz zdać się na nas

Budowa mostów

Budowa dróg

Parkingi

Imprezy masowe

Składowiska materiałów 
budowlanych

Place budowy

Parki solarne

Utylizacja odpadów

Budownictwo lądowe

Infrastruktury krytyczne

Budowa torowisk

Elektrownie wiatrowe

Puste budynki

Powierzchnie 
magazynowe

Tereny narciarskie Żwirownie

Ochrona zakładu

Tereny otwarte

Infrastruktura portowa

Zeskanuj i poznaj 
wszystkie obszary

Maszyny budowlane



Do 85% redukcji 
kosztów w porównaniu 
z konwencjonalną 
ochroną mienia

Kompleksowa ochrona 
Twoich projektów przy 
użyciu naszych mobilnych 
systemów monitorowania 
wideo

Wieloletnie
doświadczenie w 
branży ochrony 
konwencjonalnej

Elastyczne 
zastosowanie 
niemal wszędzie
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Każdy teren stawia różnorakie wymagania w zakresie ochrony i wymaga 
zastosowania indywidualnej koncepcji bezpieczeństwa. My analizujemy Państwa 
sytuację i oferujemy technikę monitoringu LivEye®, dostosowaną do Państwa 
potrzeb – na życzenie realizujemy zarówno dostawę, jak i instalację systemów na 
miejscu.

INDYWIDUALNE
KONCEPCJE BEZPIECZEŃSTWA
stworzone dla Ciebie

Szybka dostawa

Łatwa zmiana 
stanowiska

Indywidualne 
doradztwo

Analiza wideo 
w czasie 
rzeczywistym

Zgodność z RODO

Indywidualne czasy 
uzbrojenia
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www.liveye.com

BIURO SPRZEDAŻY OLDENBURG
LivEye GmbH
Ekernstr. 14 
D 26125 Oldenburg
Telefon: +49 441 99866142
E-Mail: info@liveye.com

BIURO SPRZEDAŻY DORTMUND
LivEye GmbH
Europaplatz 11  
D 44269 Dortmund
Telefon: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com

BIURO SPRZEDAŻY AUSTRIA 
LivEye GmbH
Mariahilfer Straße 123/3  
AT 1060 Wiedeń
Telefon: +43 (1) 599 99 0080
E-Mail: info@liveye.at

BIURO SPRZEDAŻY HISZPANIA
LivEye GmbH
Martinez Villergas Business Park, C/ Martinez Villergas, 49, Block V - 1st Floor 
ES 28027 Comunidad de Madrid, Madrid
Telefon: +34 91 047 7619
E-Mail: info@liveye.com

CENTRALIA 
LivEye GmbH
Europa Allee 56b 
D 54343 Föhren
Telefon: +49 6502 4034722
E-Mail: info@liveye.com

CENTRUM 
MONITOROWANIA ALARMÓW
Telefon: +49 6502 9969991

BIURO SPRZEDAŻY MONACHIUM 
LivEye GmbH
Landsbergerstraße 302  
D 80687 Monachium
Telefon: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com

BIURO SPRZEDAŻY LIPSK
LivEye GmbH, HQ Arcus Park
Torgauer Straße 231-233  
D 04347 Lipsk
Telefon: 0800 77110888
E-Mail: info@liveye.com 

ODDZIAŁ SZWAJCARIA
LivEye Swiss GmbH
Im Wingert 36a 
CH 8049 Zurych 
Telefon: +41 44 561 60 90
E-Mail: info@liveye.ch

ODDZIAŁ POLSKA
LivEye sp. z o.o.
Ul. Ludwika Rydygiera 15 lok. 114
PL 01-793 Warszawa  
Telefon: +48 22 300 80 98
E-Mail: info@liveye.pl


