EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

POZVÁNKA NA NIGHT SHOW
PREDSTAVÍME NOVÉ KAMERY A POROVNÁME VO DNE AJ V NOCI

Vážení obchodní partneri,
pozývame Vás na nočnú kamerovú show. Predstavíme Vám super technológiu pre nočné videnie DarkFighter-X v skutočných
podmienkach nasadenia a porovnáme ju s absolútnou novinkou z rady Turbo 5.0 super citlivou kamerou ColourVu s unikátnou
technológiou získavania svetla. Samozrejme, že budeme porovnávať aj nočné videnie ďalších typov kamier s týmito špičkovými
technológiami. Ukážeme si aj praktické použitie termálnych kamier pri monitorovaní veľkých scén a rôznych typoch objektov.
Aby sme mali ideálny kontakt so sledovanou scénou, kamerami a záznamovou technikou, vybrali sme pre školenie objekty
spojené s prírodnou scenériou bez svetelného smogu.
Night Show je samozrejme bezplatná a nakoľko sa koná v dobe výročia založenia firmy (bude nám 23 rokov) spojíme túto akciu
s malou oslavou, na ktorej Vám poďakujeme za dlhoročnú spoluprácu a odovzdáme Vám malé darčeky. Po ukončení oficiálnej
časti budeme radi ak s nami ešte nejakú chvíľu posedíte (ubytovanie bude k dispozícii).

Program, miesta a termíny Night Show
Predstavíme vám








Novinky v IP kamerách základného radu a novú technológiu Turbo 5.0
o Nová generácia (Darkfighter X produkty, ColourVu,)
Novinky v PRO IP kamerách a NVR
o Technológia deep learning – identifikácia tváre, kvalifikácia objektov
Kamery pre špeciálne aplikácie
o (termovízia, EX – kamery do výbušného prostredia, Počítanie osôb duálny objektív,...)
Komplexné riešenie VMS a integrácie
o (Hik-central 1.2 + intergačné riešenia, TV steny)
Novinky nových technologií HIKVISION
o (IP Video-interkomy, Dvojdrôtové videotelefóny, Access, EZS Pyronix)
Nadstavbové technológie HIKVISION
o (RadarLogger, LomLogger, TrafficLogger, Kamerový systém pre STK MZZEAS, ...)

Termíny a miesta Night Show – pripomíname, že tie isté dni v tých istých priestoroch od

11:00 začína uvedenie a školenie EzViz – novej technológie pre domácu bezpečnosť a šport.
Dátum školenia

Začiatok

Miesto školenia

Poloha

5. 6. 2018
utorok

17:00

Hotel Lesník
Kuzmányho 18
039 01 Turčianske Teplice

48.8597763
18.8659327

cca 22:00

7. 6. 2018
štvrtok

17:00

Reštaurácia pod Hôrkou
Farma Lesné
Lesné 071 01

48.79735429
21.82129980

cca 22:00

12. 6. 2018
utorok

17:00

Chata Fugelka
Dubová 347
Dubová PK 900 90

48.3747
17.3187

cca 22:00

Foto / Odkaz

Prihláška na školenie a ďalšie informácie v prílohe mailu alebo na http://www.express-alarm.com/skolenia.html
Prihlášky zasielajte na obchod@express-alarm.sk
Centrála
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