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Відкрита та індивідуальна системна платформа MOBOTIX 7 вже включає в себе 
спеціальні додатки, які охоплюють значну кількість галузевих індивідуальних вимог. 
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M73 

MX 

S74 
Ви можете розмістити чотири незалежних модуля (оптичний і 
функціональний), щоб сконцентруватися на певних областях. Оснащена 
сучасними процесорами, передовою системою кібербезпеки і 
неперевершеною якістю зображення з оптимізованим WDR і збільшеними 
датчиками ультранизького освітлення.  

Завдяки своїй комбінованості та розширюваності користувачі можуть використовувати саме ті 
додатки, які їм потрібні у своїй відеосистемі. Деякі програми попередньо встановлені як 
«Сертифіковані програми» на MOBOTIX M73, які можна випробувати безкоштовно протягом 30 днів. 

Завдяки новій технології та вдосконаленій концепції кріплення, камера 
вперше пропонує місце для трьох сенсорних або функціональних модулів. 
M73 забезпечена модульною підтримкою MOBOTIX App. 
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10-Гб Мікрокомутатор 

Через 25 років після першого FTTO-комутатора, MICROSENS встановлює 
нові стандарти продуктивності і додатків для мереж FTTO з сьомим 
поколінням апаратного забезпечення, 7-портовим комутатором 10Г, PoE ++. 

Тенденція до IoT, яка супроводжується великою кількістю нових і в 
основному Wi-Fi підключених учасників мережі, вимагає 
високопродуктивного Wi-Fi покриття. Захищений від доступу порт 
мікрокоммутатора забезпечує мультігігабітну продуктивність і PoE ++ для 
підключення децентралізованої Wi-Fi мережі IEEE802.3bz, сумісної з 2.5G 
або 5G. У той же час, він забезпечує точку доступу живленням. Існуюча 
децентралізована інфраструктура FTTO автоматично розподіляє кілька 
гігабітних портів в будівлі, що означає, що високопродуктивна мережева 
інфраструктура для всеосяжної і оптимально покритої Wi-Fi мережі також 
доступна. 
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Безвентиляторний дизайн 
На робочому місці немає шуму 

10G uplinks  (IEEE 802.3ae) 
2 x 10G висхідної лінії зв'язку для максимальної продуктивності в мережах FTTO 

2.5 / 5G downlink  (IEEE 802.3bz) 
Мультигігабітний порт, оптимізований для розгортання мереж Wi-Fi 6 

Потужний порт PoE ++ 
Лінія зв'язку з потужністю PoE до 60 В 

ІТ-безпека 
Набір функцій MICROSENS SECURE для високого рівня ІТ-безпеки 

Компактний форм-фактор M45 
Компактна форма M45 для легкого монтажу відповідно до будівельних норм 

Середовище віртуалізації Docker 
Інтегрована система Docker для вільного програмування спеціальних функцій 

Стандартизоване резервування мережі (ERPS відповідно до G.8032v2) 
Набір функцій для спеціальних топологій резервування в мережі FTTO MS 



FTTO vs СКС 

 Довжина кабелю не повинна перевищувати 100м. 

 Необхідність на кожному поверсі в технічних приміщеннях 

 Додаткове споживання енергії для кондиціонування повітря 

 Для кожного кінцевого пристрою центрального комутатора 
необхідний окремий порт 

 Величезні жмути кабелів => Навантаження на пожежну  
безпеку 

 При зміні технології потрібно повна зміна прокладки 
кабелю 
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 Немає обмеження по довжині кабелю 
 
 
 
 Більше корисного простору - немає 

необхідності в технічних приміщеннях 
на кожному поверсі  
 
 
 
 4 кінцевих пристрої поділяють один 

порт центрального комутатора 
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 До 75% зменшується об'єм кабелю 
 
 
 
 При зміні технології кабельна 

система залишається незмінною 
 
 
 
 Технічні переваги оптоволокна 



 Швидкість передачі даних забезпечена 
як на сьогоднішній день, так і на далеке 
майбутнє 
 
 

 Немає необхідності в поверхових 
технічних приміщеннях 
 
 
 

 Економія на кабельних каналах 
 
 
 

 Економія на обладнанні, потужності і 
охолодженні 

MS 
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• Надзвичайно компактний відеосервер для мобільних  
   і стаціонарних умов. 
 
• 100% відсутність шуму - легко приховати. 

 
• Невибагливість в обслуговуванні - легко замінити в польових          
умовах в малоймовірною ситуації відмови. 
 
• Вбудована підтримка GPS-стеження і SIM-карти для мобільного    
зв'язку 3G / 4G. 
 
• Низьковольтний вхід постійного струму (8-35 В), сумісний з 
більшістю транспортних засобів і навіть з сонячними батареями. 
 

• Повністю протестована і сумісна з ключовими системами VMS - 
такими як Cathexis, Milestone, Genetec, Honeywell і іншими. 
 

• Сумісність з POE ONVIF - всі основні виробники камер. 
 

• Вбудований накопичувач для запису відео (на базі SSD). 

 

• Вихід DVI / VGA для відтворення відео. 
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Certified 
 Solutions 

SVS-RS2-1U 

SVS-RS3-2U 

SVS-RS9-3U 

Trust, But Verify 



Корпуси JBOD для зберігання даних  
Ultra-Density з 60 і 102 відсіками, 
володіють величезною місткістю до  
1 836 ТБ при використанні жорстких 
дисків ємністю 18 ТБ.  
 
 
 
 
Завдяки можливості масштабування п'ять 
корпусів можна з'єднати в послідовний 
ланцюг, щоб забезпечити зберігання  
9,1 Петабайт (9180 ТБ). 

JBOD Expansion  
Ultra-Density And Scalable Storage 

Certified 
 Solutions 



Створені для цілодобової, 365-денної роботи HDD, сертифіковані 
Fibrenetix, створені для цілодобової роботи та довготривалої 
надійності.  
 
Надійні накопичувачі жорстких дисків SATA та SAS розроблені для 
найвимогливіших середовищ спостереження, використовуючи 
сервери зберігання відео, із масштабованим сховищем декількох 
петабайт (1000 терабайт). 
 
 Для більшої надійності та масштабованості в середовищах RAID, 
жорсткий диск, сертифікований Fibrenetix, використовує датчики RV 
для компенсації обертальних вібрацій.  
 
Велика ємність і чудова продуктивність цих жорстких дисків 
дозволяють зберігати канали камер високої роздільної здатності, 
підтримувати тривалі періоди зберігання даних, а також 
підтримувати безліч потоків камер. 

MTBF - 2,500,000 hours 
Warranty - 5 years 
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Індивідуальні рішення для всіх вимог безпеки 

TheCathexisVision 

Швидке та просте 
налаштування 

Рішення безпеки,  
які зростають 

 разом із вашим бізнесом 

Інтелектуальне  
керування системою 

 

Детальні звіти для  
покращення прийняття 

рішень 

Професійна підтримка, 
 яка навчає 

Рішення, що максимізують  
рентабельність інвестицій. 

Easy Setup Upgradeability Smart Surveillance Reports Support Return On Investment 

CS 



COVID Solution 

Social distancing Temperature Monitoring Mask Detection 

CS 



В проекті 

Дешеві камери 

Збільшення кількості  
камер в проекті 

Більше камер –  
більше ліцензій  
за канал 

Більше камер - 
більше портів 

Додаткові 
POE 

інжектори 

Камери Mobotix  
дорожчі за одиницю  

конкурента в цьому проекті  

Зменшення кількості 
камер, завдяки більшій 
роздільній здатності та 
більшим кутам огляду 

Сертифіковані сервери  
для СВН. 

Більше камер на 
одному сервері. 

Віддаленні камери 
80% вільних портів 

Менше портів 

Сервери 
аналітики  

(номера, обличчя) 

Контролери  
VideoWall 

FTTO  

Одна система 
Інтегровані БД. 
 Низькі вимоги  

до обладнання. 
 

Ліцензіювання  
серверів 

(Windows, SQL) 

Різні підсистеми для  
пожежних систем, 
аналітики, СВН, СКД 

Безкоштовна допомога та 
навчання\сертифікація 
в існуючому проекті 
 

Висока вартість 
клієнта, ліцензії,  
аналітики та сертифікації 

Кількість  
моніторів, 
робочих місць Оновлення = 

Щорічний платіж 

Microswitch   
від 4х портів 

Збільшена кількість 
потоків з камер 

Живлення  
камер 15 – 50 Вт 

Середнє живлення  
камер 7-8 Вт. 

Внутрішні камери 3 Вт 

Сертифіковані 
HHD для СВН. 
Гарантія 5 років 

Сервери баз 
даних 

EDGE аналітика на 
борту камер, не 
потребує додаткових 
серверів їх 
ліцензіювання та 
обслуговування 

0%  100%  
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