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Solaris
Kompletní bezdrátové řešení 
perimetrické ochrany
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 instalace bez kabeláže a výkopových prací

 vlastní akumulátor dobíjený solárním panelem

 provoz pouze na akumulátor 5 týdnů

 zabezpečený bezdrátový přenos

 univerzální použití

 výšková a paprsková variabilita

 jednoduché nastavení

 kompletní vzdálený monitoring



Investujte do lidí,
investujete do budoucnosti
Mnoho firem si ani neuvědomuje, že tou , to je 
nejdůležitější konkurenční výhodou jsou služby, obecný předpoklad, který se ale vyplatí 
které poskytuje svým obchodním partnerům a nepodceňovat. Vznikají stále nové vědní obory, 
podle kterých se oni rozhodují o budoucí prodejní trhy, technologie, pracovní postupy, 
spolupráci. Samozřejmě je to kvalita těchto výrobky a služby, proto nesmíme spoléhat 
služeb, která rozhoduje. A za kvalitními na to, co jsme se naučili dříve. Rozšiřujme své 
službami nestojí firma jako taková, ta, která obzory, rozvíjejme se, budeme tak lépe 
investuje do hmotného majetku, který se připraveni na změny, které v budoucnosti 
časem opotřebovává a vyžaduje nákladné nastanou. Vždyť každá změna je příležitostí a 
opravy, ale lidé, kteří tuto firmu tvoří. Jsou-li jen ten, kdo je připraven, s ní bude umět 
zaměstnanci důkladně informováni a správně naložit. Díky investicím do rozvoje 
proškoleni, ví, jak efektivně jednat se zákazníky, vlastních zaměstnanců se stáváme 
jsou správně motivováni, umí poskytovat připravenými, proto, nenechme se zaskočit, 
služby v požadované kvalitě a především si budoucnost je za dveřmi!
uvědomují svůj přínos firmě, je to ta nejlepší 
investice! 

„Čím je člověk starší, tím je moudřejší“

Redakční rada

Grafické zpracování

Bezplatná objednávka
marketing@abbas.cz

+420 541 240 956

Pavel Vacek (pavel.vacek@abbas.cz)
Martina Látalová (martina.latalova@abbas.cz)

Zbyněk Nevrkla (zbynek.nevrkla@abbas.cz)

E-mailem na adrese , 
nebo telefonicky na tel. čísle 

Bulletin je občasník vydávaný a zdarma 
distribuovaný společností Abbas, a.s. Změny 
veškerých údajů bez předchozího upozornění 
vyhrazeny. Zákazníci by neměli jednat dle 
informací obsažených v tomto Bulletinu bez 
kontaktování příslušného zástupce společnosti 
Abbas, a.s.
Všechny ochranné značky jsou majetkem 
příslušných vlastníků.
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AMPER 2011

Zaměření letošního ročníku AMPERu se kromě AMPER. Naše prezentace na celkové ploše 
2standardních technologií soustředí i na oblast 72 m  bude pojata trochu netradičně s 

elektromobility, robotiky a obnovitelných zdrojů. ohledem na jednotlivé segmenty zákazníků. 
Zajímavé jsou také doprovodné programy Nechceme vše prozrazovat předem, ale na své 
zaměřené na efektivní využití elektrické energie si přijdou jak milovníci technických fines, 
v budoucnosti. Paralelně s veletrhem AMPER tak i bezpečnostní stratégové či pragmatičtí 
2011 proběhne i druhý ročník výstavy obchodníci. Pro všechny návštěvníky naší 
OPTONIKA, která se orientuje na oblasti optiky, expozice budeme mít v nabídce příjemnou 
fotoniky a nanotechnologií. atmosféru, milé lidi a něco dobrého 

k ochutnání.
Naše účast na AMPERu má dlouhou tradici, 
i když jsme se zdaleka neúčastnili všech Přestože je výstavnictví v našich končinách 
ročníků. Poprvé jsme zde vystavovali v roce dlouhodobě spíše v útlumu, zahraniční trendy 
1998, kdy se výstava konala na strahovském ukazují jisté oživení. Důkazem této skutečnosti 
stadionu.  V té době bylo výstavnictví může být například loňský veletrh SECURITY 
v rozpuku a účast na velkých veletrzích byla v Essenu, který byl velmi úspěšný jak 
pro firmy téměř otázkou cti. Naším cílem bylo z hlediska množství a skladby vystavovatelů, 
tehdy zejména budování značky. Kromě tak i co do počtu návštěvníků. Pevně věříme, 
AMPERu jsme se koncem devadesátých let že nová forma veletrhu AMPER a konkurenční 
prezentovali na řadě dalších oborových prostředí v této oblasti povede ke zkvalitnění 
tuzemských veletrhů, jako například služeb a zvýšení prestiže.
Pragoalarm, Comnet, Stavební veletrhy nebo 
Invex. Po delší přestávce jsme se na AMPER Tímto si Vás dovolujeme pozvat k návštěvě 
vrátili v roce 2008, kdy jsme se zaměřili veletrhu AMPER 2011 a  těšíme se na setkání 
na cílenou prezentaci našich produktů a služeb v rámci našich expozic v hale P.
pro nový segment zákazníků. 

Společnost Abbas se rozhodla pro letošní rok 
podpořit brněnskou platformu, tedy veletrh 

Po osmnácti úspěšných ročnících v Praze se bude 19. mezinárodní veletrh elektrotechniky 

a elektroniky AMPER poprvé konat v Brně.

Dotkněte se
budoucnosti s námi
29. března - 1. dubna 2011

Bezpečnostní řešení budoucnosti / pavilon P, stánek 133
Distribuce / pavilon P, stánek 245



Oheň odjakživa inspiruje umění. Každá doba vnímání skutečnosti a myšlení. Oheň tak 
přináší zcela odlišné možnosti vyjádření a různí přestal být pouhým námětem, ale především 
autoři se jím zabývají z odlišných úhlů pohledu. se stal samotným výrazovým prostředkem. 
Někteří umělci zobrazili oheň přinášející zkázu, K vývoji tohoto směru dochází především 
jiní ho znázornili jako očistný živel, další jako od padesátých či šedesátých let minulého 
nedílnou součást života a jeden ze základních století v tvorbě řady umělců. Někteří se 
předpokladů naší civilizace. Oheň je spojený s zabývají akcemi či performancemi v otevřeném 
pozitivními i negativními procesy, se vznikáním prostoru a pak je dokumentují fotografiemi 
vesmírných těles, se zářením slunce nebo videozáznamy, jiní ohněm či kouřem 
přinášejícím život nebo naopak s přírodními či kreslí nebo vytvářejí koláže. Další dokonce 
válečnými katastrofami.  Tvůrci každé doby využívají v kresbě či malbě popel - pozůstatek 
na něj pohlížejí jinak, každá generace má ohně nebo pracují se spáleným papírem, 
odlišnou filozofii a užívá jiné metody. vznikají propalované sochy a objekty.

Zvlášť ve 20. století se výrazně proměnily 
technické postupy spojené s novým způsobem 
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Stopy ohně v umění

Oheň je spojený s 

pozitivními i 

negativními 

procesy, se 

vznikáním 

vesmírných těles, 

se zářením slunce 

přinášejícím život 

nebo naopak s 

přírodními či 

válečnými 

katastrofami.

„Umění je živel, který nás provází ve své každodennosti a dává nám sílu 
k životu, odpovídá na otázky po smyslu existence, poskytuje estetické 
osvěžení a radost. Umělec se stává stvořitelem či prostředníkem, který 
pracuje s ideou, materiálem, živly i ohněm. Oheň se stal v historii 
uměleckého snažení významným fenoménem, jenž v rukou umělcových 
dává výtvarnému dílu mimořádný obsahový a ničím nenahraditelný 
význam. Přitažlivost ohně jako výrazového prostředku, který je mnohdy 
stěží ovládnutelný, vytváří magickou atmosféru, která je přitažlivá pro obě 
strany, jak pro umělce, tak i pro diváka.“ Takto výstavu přibližuje pan Jiří 
Machalický, kurátor výstavy Stopy ohně, která se uskutečnila v Galerii 
výtvarného umění v Ostravě. Výstava představila tvorbu 19 umělců, 
jejichž tématem, inspirací či výrazovým prostředkem se stal právě oheň.

Publikováno se svolením GVÚ Ostrava



Co je požár?

katastrofické

4. Podle doby trvání
krátkodobé
střednědobé
dlouhodobé

5. Podle zjistitelnosti
otevřené

skryté

6. Podle polohy
Rozdělení požárů podzemní

přízemní

nadzemní
1. Podle hořících látek středně vysoké

pevných látek
A
D výškové

kapalin
B 7. Podle povahy rozvoje plynů v místě 

plynů hoření
C otevřené

kombinované

2. Podle možnosti šíření ohraničené
rozšiřující
nerozšiřující

8. Podle předpokladu rozvoje požáru
3. Podle rozsahu ohraničené otevřené

malé

střední
ohraničené uzavřené

velké

 požáry - jsou ohroženy tisíce 
lidí, plochy ve stovkách hektarů, celé čtvrti 
obcí

 - řádově v hodinách
 - řádově v desítkách hodin

 - nad čtyři dny

 - viditelné plameny, kouř a 
podobně

 - požáry, které nejsou snadno 
zjistitelné (např. žhnoucí materiály, požáry 
v mezistropí, ve stěnách, v podzemí a 
podobně)

 - požáry pod úrovní místního 
Existuje celá řada parametrů, podle kterých terénu
požár charakterizujeme a poté volíme správnou  - požáry na úrovni místního terénu 
strategii pro jeho eliminaci. nebo snadno dostupné

 - požáry nad úrovní země, 
požáry  - značené na hasicích které jsou dostupné standardní výškovou 
přístrojích jako požáry typu , nebo technikou a nepřesahují výšku 27 m
u lehkých kovů požáry typu  - požáry ve výšce nad 27 m
požáry hořlavých  - značené 
na hasicích přístrojích jako požáry typu 
požáry  - značené na hasicích 
přístrojích jako požáry typu  - probíhající v přírodním prostředí, 
požáry  - složené kde nemůžeme výměnu plynů v místě 
z předchozích možností hoření ovlivnit, požáry většinou ovlivňuje 

množství hořlavých látek
 - probíhající v objektech různého 

 se požáry charakteru, kde může rozvoj požáru ovlivnit 
 se požáry (šíření brání kromě hořlavé látky rozhodujícím způsobem 

ohraničení hořlavé látky a může být časově výměna plynů, kterou můžeme v některých 
omezeno například požární odolností případech ovlivnit využitím přirozeného 
stavebních konstrukcí, množstvím hořlavých proudění plynů a dále umělým odvětráním 
látek v ohraničeném prostoru nebo nebo ventilací
podmínkami, které brání šíření požáru)

 požáry - jsou ohroženy jednotlivé v budovách s výškou podlaží nad 12 m
2osoby, plochy o rozloze jednotek m , části v budovách s výškou podlaží do 12 m

budov s okny v jedné úrovni
 požáry - jsou ohroženy desítky osob, s okny v různých úrovních

2plochy o rozloze stovek m , celé domy
 požáry - jsou ohroženy stovky osob, v objektech bez oken

plochy v hektarech či desítkách hektarů, v objektech s malými okny
bloky domů v objektech bez oken a dveří
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V minulém čísle Bulletinu jsme ve stručnosti popsali základní charakteristiky požáru. Nyní 

se s některými vlastnostmi požáru seznámíme blíže.

jiri.hanzelka
@abbas.cz

Z hlediska požární ochrany se za požár 
nepovažuje:

výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření 
materiálu a konstrukcí po výbuchu

hoření vinutí elektrických točivých strojů 
z titulu zkratu, pokud nedojde k rozšíření 
hoření mimo prostor vinutí

žhnoucí elektrické instalace, pokud 
nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci

vznícení, ke kterým dochází při výrobě, 
pokud v technologickém postupu nelze 
vnik těchto případů vyloučit nebo pokud 
nejsou specifikovány přímo jako provozní 
nehody

Požár je každé 

nežádoucí hoření, při 

kterém došlo 

k usmrcení nebo 

zranění osob nebo 

zvířat, ke škodám 

na materiálních 

hodnotách nebo 

životním prostředím a 

nežádoucí hoření, při 

kterém byly osoby, 

zvířata, materiální 

hodnoty nebo životní 

prostředí 

bezprostředně 

ohroženy. 



Během tisícileté existence a vývoje lidstva se pro povzbuzení pivo za obecní groš. Účty 
lidé naučili oheň rozdělávat a ovládat. Přestože v obecních kronikách se vedly takto: za sud 
se oheň stal pro lidské pokolení hlavně piva při ohni vypitý – 1 kopa 30 grošů, nebo 
přítelem,  někdy se mu vymkne z rukou a často za čtyři konve piva k ohni vzatých 18 grošů. 
tak docházelo a stále dochází k tomu, že oheň Řemeslníkům se v 16. století přísně 
ukazuje svoji zničující sílu v podobě přikazovalo, aby v případě požáru „ihned všeho 
nespoutaných požárů. díla nechali a k ohni spěchali“, „kteří by pak 

kdokoli z řemeslníků, mistrů či čeládky nešli, 
Člověk velice rychle získal dobré i špatné pokuty by od mistra dostali ve výši 1 kopy 
zkušenosti s používáním ohně. Již z dávné míšeňských, a čeledín i týden v šatlavě by 
historie nacházíme stopy organizovaného boje  odseděl ...“
proti požárům. Dělo se tak v Egyptě, Asýrii i 
v Babylóně, ve starém Řecku byla dokonce Za starých dob se velice přísně trestalo i při 
věhlasným matematikem Ktésibem (3. stol. př. požárech. Podívejme se do letopisů -  „ulévati 
n. l.) zkonstruována první stříkačka na vodu pro oheň a překážet mu, aby nešel dále“ - o to se 
zdolávání ohně. odedávna měli snažit všichni, kteří přišli k ohni. 

Ale ne vždy se dodržovaly hasičské řády a tak, 
První protipožární opatření ve starém Římě ač neměli, přicházeli někteří nepoctivci 
pocházela z roku 21 př. n. l. Císař Augustus k požárům s prázdnýma rukama, nebo „jen 
zřídil bezpečnostní oddíl v počtu 7000 mužů. ze zvědavosti“ a někdo „vyšel hasit s tím 
Výzbroj byla jednoduchá - uniforma, přilba, úmyslem, že pokrade“. Takovýto „zlodějský 
žebříky, bourací náčiní, vědra na vodu a metly. hasič“, jak ho nazývali, zpravidla býval i 
V čele útvaru stál prefectus collegii, jehož za sebemenší krádež „potrestán na hrdle“. A 
postavení bylo odpovídající dnešní funkci protože tehdy šlo všechno rychle, hned 
velitele. na místě dostal poberta, co mu patřilo – hodili 

ho do ohně. 
S nástupem středověku nedošlo v boji s 
požárem k žádné významné změně. Šlechta Aby se krádežím předešlo, zakazoval se 
bydlela na hradech a zámcích a neměla zájem přístup k požáru cizincům a neznámým 
na tvorbě nějaké koncepce k ochraně vesnic a osobám a např. Litomyšlský řád z roku 1554 
středověkých měst. Hasební zásady byly hrozil trestem i tomu, „kdo by přiběhl s mošnou 
značně primitivní. Jednotlivé cechy měly či pytlem hasit“.
za povinnost dodat při požárech určité 
množství nářadí a osob a majitelé koní museli V 19. století se v našich zemích objevily první 
dávat spřežení na odvoz vody, požárních pokusy se zakládáním sborů dobrovolných 
žebříků a ostatního nářadí. hasičů. V roce 1864 tak vznikl první český 

hasičský sbor ve Velvarech. Po roce 1864 
Jak je patrné z historických pramenů, podle vznikaly další dobrovolné hasičské sbory 
hasičského řádu z roku 1611 dostal vozka, v Roudnici, Nepomuku, Kutné Hoře, 
který přivezl vodu k ohni jako prvý, tři kopy Plaňanech a Táboře. Přijetím a schválením 
míšeňských. Druhému v pořadí se vyplácela stanov těchto sborů začíná organizovaná 
polovina a třetímu jedna kopa míšeňských. činnost hasičstva v českých zemích.
Pilným hasičům se podávalo na posilněnou a zdroj: internet
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Víte, že...
... člověk bojuje s požáry od nepaměti.

Sv. Florián je 

patronem hasičů, 

kominíků a všech, 

kteří pracují s 

ohněm. Jeho 

atributem je 

nádoba (vědro, 

putýnka) s vodou, 

kterou hasí hořící 

dům.



®esserbus Transponder  FCT

Systémy EPS jsou neocenitelné při mimořádných 

událostech. Pomáhají minimalizovat ztráty 

na budovách a lidských životech a zabraňovat 

škodám způsobených požárem. Při vzniku požáru 

je vždy nezbytné zachovat průchozí nouzové a 

únikové trasy, z provozního hlediska je v případě 

požáru nutné přepnout režim chodu strojů a chránit 

tak mnohdy velice drahá zařízení.

®esserbus Transponder  FCT

FCT je univerzální rozhraní pro systémy EPS

 je univerzální programovatelný prvek 
pro monitorování stavů a spínání v systémech EPS  ESSER a pro 
monitorování externího napájení i zajištění zpětné vazby od externích 
zařízení. Je vybaven rozsáhlými programovatelnými časovými funkcemi 
pro ověřování a ovládání napětí  24 V AC/DC a síťového napětí 230 V. 
Pro náročná průmyslová prostředí je možné prvek opatřit doplňkovou 
IP ochranou, která zajišťuje větší ochranu proti vniknutí vlhkosti nebo 
pevných částic.

, které se zapojuje 
®do systému požární smyčky. S esserbus Transponder FCT lze nyní 

ovládat jednotlivé aplikace a odpovídající aktivaci lze zpátky 
monitorovat přes vstupy prvku. Funkčnost vlastního prvku je průběžně 
kontrolována a je tak zaručeno, že v případě mimořádných událostí 
jsou všechny potřebné ovládací prvky schopny být funkčními, a to i 
v případě selhání systému požární signalizace (EPS). Dále je možné 
využít funkce nouzového stavu, který zajišťuje požadovaný stav výstupů 
i po ztrátě svého napájecího napětí. FCT se skládá z 12 V/24 V nebo 
230 V řídicího modulu a 2 relé (230 V/4 A). Připojení ke sběrnici  

® ®esserbus /esserbus -Plus se provádí pomocí zásuvných modulů 
IQ8FCT s elektronikou.  Libovolná adresace může být přiřazena 
ke každému modulu elektroniky a až dva elektronické moduly mohou 
být připojeny k desce řídicího obvodu FCT.

Optimální ovládání a sledování návazných zařízení EPS lze provádět a 
programovat z počítače pomocí programového nástroje  Tools  8000. 
Reakční doba ovládaných výstupů je také volně programovatelná.

Každou provozní událost je možné sledovat a výsledek předávat 
do systému EPS. Napájecí zdroj FCT může být monitorován a 
fungování zpětné vazby vstupů je zajištěno i při ztrátě napájení. Poprvé 

® ®je tak v esserbus  produktové řadě použita pro esserbus Transponder  
FCT  Booleovská logika, která nejen umožňuje sledovat linky, ale i 
zajišťovat spolehlivé fungování napájecí soustavy.
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NOVINKA

®esserbus Transponder  FCT

Provozní napětí

Spínací napětí

Spínací proud

Provozní teplota

Skladovací teplota

Třída ochrany

SET 24V 

SET 230V

10…30 V DC nebo 

10…24 V AC

230 V AC

max. 30 V DC/230 V AC

max. 4 A na relé

-5° C… 45° C

-10° C… 50° C

IP 30, popř. IP 65 s adaptérem 

(788655)

Elektronický modul IQ8FCT

Provozní napětí

Počet na smyčku

8 V DC…42 V DC

max. 127



Kontrola požárních klapek (zkr. FD) Programovatelné časové závislosti 
Trvalé monitorování stavu z FD pro ovládaná zařízení
Sledování časových závislostí FD

Kontrola zařízení pro odvod kouře Odpojení strojního zařízení
Trvalé sledování stavu zařízení pro Kontrola výrobních procesů 
odvod kouře v případě požáru

Zpětnou vazbu při selhání zařízení

Kontrola výtahů a eskalátorů Ovládání zvukových evakuačních 
Zahájení jízd evakuačního výtahu systémů
Monitorování provozu výtahu v Provozní stavy ovládacích impulsů 
případě požáru jsou zobrazovány na ústředně EPS

Aktivace brány nebo závory Odblokování nouzových východů
Otevření požární bodů a oddělení Ovládání a monitorování stavu 
prostorů v případě požáru požárních prostupů na únikových 
Sledování koncových poloh zařízení trasách

Kontrola rolovacích vrat a bran
Monitoring dalších evakuačních 
zařízení a zařízení požární ochrany
Časové kontroly 
Mapa a kontrola časových závislostí
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jiri.hanzelka
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Nejdůležitější vlastnosti esserbus®Transponder  FCT 

schéma zapojení



Učící se 
firma Abbas!
Osobní růst každého zaměstnance, jeho pozitivní myšlení, zaměřit se i na zpětnou vazbu a vést tak lidi k propojení 
sebedůvěra a zdokonalování nejen po odborné stránce má znalostí získaných školením s jejich využitím v  každodenní 
vliv na osobní rozvoj zaměstnance a tím pádem i na rozvoj praxi. 
celé firmy. Spokojený zaměstnanec je pro firmu stejně Zároveň je velmi důležité, aby nadřízený správně rozpoznal, 
důležitý jako spokojený zákazník. Z tohoto důvodu se naše zda je zaměstnanec na dané školení vhodný a zda má 
společnost rozhodla začlenit do grantového programu zájem na sobě pracovat a zdokonalovat svou pracovní 
Evropské unie „Školení je šance“ a v rámci tohoto projektu činnost. Pokud zaměstnanec tento zájem nemá, pak je 
bude probíhat řada školení v oblasti měkkých dovedností, lepší vzdělávání poskytnout jinému anebo se zaměřit 
trénink interních trenérů a samozřejmě i odborných školení. na jeho rozvoj osobnosti, cílem kterého bude především 
To, že si firma vyškolí své vlastní trenéry, je leckdy pochopení přínosu vzdělávání nejen pro firmu, ale 
efektivnější než vynikající externí lektor, který v mnohých především pro něj samotného. 
případech nedokáže navodit takovou autentičnost a Pro to, aby zaměstnanci sami hledali cestu, jak uplatnit, co 
naléhavost obsahu akce pro účastníky, jako jejich přímý se naučili, aby hledali příležitost se učit, musí mít pozitivní 
nadřízený či kolega. V rámci projektu se bude vytvářet postoj vůči firmě, vůči své práci, vůči kolegům a 
firemní systém e-learningu, což je vzdělávání odehrávající v neposlední řadě i vůči sobě. Z hlediska efektivity 
se prostřednictvím virtuální sítě. Poskytuje nejen vzdělávací vzdělávání je tedy nejdůležitější působení na postoje lidí, 
prostředí, ale i programy šité na míru jednotlivým které ovlivňují takové faktory jako firemní kultura, image 
zaměstnancům. Navíc umožňuje mapovat celý vzdělávací firmy, pracovní prostředí a kolektiv, zaměstnanecké výhody, 
proces, sledovat jeho průběh, obtížné prvky programu a sociální program. Společnost ABBAS je díky svým 
celkový efekt výuky. zaměstnancům živým, stále se utvářejícím subjektem. 

Samotnou kapitolou se stává téma efektivity vzdělávání 
zaměstnanců. V podstatě jde o to, že nestačí zaměstnance 
neustále jen masírovat různými školeními, ale je důležité 

Efektivita vzdělávání
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KARIÉRA

Hledáme...
lidi s tahem na bránu a vlastní vizí 
lidi, kteří jsou schopni na sobě tvrdě pracovat
lidi, kteří věří, že práce může být i zábava

Nabízíme...
práci v progresivně se rozvíjejícím oboru 
práci s nejmodernějšími technologiemi
práci v příjemném prostředí
prostor pro osobní rozvoj a seberealizaci

Požadujeme...
zodpovědnost, loajalitu, flexibilitu
komunikativní znalost angličtiny
vysoké pracovní nasazení

Pokud se vaše očekávání shodují s těmi našimi, zašlete nám svůj životopis
na adresu team@abbas.cz. Více info na www.abbas.cz v sekci Kariéra.



AT-MCF2300
aktivní šasí pro převodníky

AT-MR12
pasivní šasí pro 12 převodníků

Optické konvertory Allied Telesis

Konvertory jsou nabízeny v několika typech provedení, a to jako samostatné, 
víceportové nebo modulární. Různé varianty optických konvertorů Allied Telesis 
odpovídají rozdílným potřebám zákazníků a technickým požadavkům jejich datových 
sítí.

Základní řadou optických konvertorů Allied Telesis jsou samostatné konvertory, 
kterých je nabízeno přes 20 druhů. Velmi univerzální jsou konvertory s volnou pozicí 
pro instalaci SFP modulu. Zajímavostí jsou konvertory, které mezi sebou přenášejí 
data pouze po jednom optickém vláknu a jsou vhodné pro instalaci optiky vedoucí 
ke koncovému zákazníkovi v bytech (FTTh), kde se z důvodu finančních úspor velmi 
často instaluje právě pouze jedno optické vlákno.

Tyto samostatné konvertory lze pomocí montážních rámů snadno instalovat na zeď, 
na DIN lištu, nebo do 19” rozvaděčů. Nejvyšší model montážního rámu (určeného 
do 19” rozvaděče) pojme až 12 samostatných konvertorů. Navíc obsahuje zdroj, 
který centrálně napájí jednotlivé konvertory.

Pro instalace, kde je požadována vysoká hustota konvertorů, Allied Telesis nabízí 
modulární vysokokapacitní konvertory. Tyto vysokokapacitní modulární konvertory 
o velikostech 1U nebo 3U mohou být navíc mezi sebou vzájemně stohovány nebo i 
vybaveny management modulem pro vzdálenou správu. 
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Společnost Allied Telesis je aktuálně světově největším výrobcem optických konvertorů 
určených pro výstavbu datových sítí. V nabídce tohoto značkového výrobce naleznete 
širokou škálu konvertorů, které umožní konverzi dat různých optických a metalických 
datových médií a také konverzi rychlosti datové komunikace.

AT-MC1004
opto-metalický převodník

Značka Axemax je známá hlavně v oblasti bižuterie Axemax se stále rozšiřuje a 
metalické strukturované kabeláže, kde je již zaznamenává výrazný nárůst prodejů. Optické 
dlouhodobě etablovaná a nabízí široký patch cordy, spojky, pigtaily a další produkty 
sortiment metalických kabeláží, patch panelů, z optické řady Axemax jsou určeny 
patch cordů, zásuvek a dalších prvků pro nákladově efektivní výstavbu optických 
nezbytných pro kompletní výstavbu metalické připojení. Vhodně tak v našem sortimentu 
datové sítě. doplňují značkové optické komponenty 
Technologickým trendem současnosti jsou ale společnosti Brand-Rex.  
hlavně optické datové sítě. Sortiment optické 

U datových rozvaděčů je velmi častý kontaktem. Termostat využívá vestavěnou 
požadavek na řešení odvodu tepla, který tepelnou vazbu, aby bylo dosaženo malé 
vzniká díky aktivním prvkům instalovaným hystereze spínání topného tělesa.
v rozvaděči. Ale existují i instalace datových Cílovým segmentem pro temperování 
rozvaděčů, kde je potřeba kromě chlazení rozvaděčů jsou instalace v prostředích, kde 
rozvaděč i temperovat. Vhodným řešením je existuje riziko vzniku kondenzátu a poklesu 
montáž topného tělesa řízeného termostatem. teplot pod doporučenou provozní teplotu 
Topné těleso s ventilátorem zajišťuje ochranu aktivních prvků instalovaných v rozvaděči.
proti kondenzaci vlhkosti a poskytuje V závislosti na velikosti datových rozvaděčů a 
rovnoměrné rozložení teploty v rozvaděči s různého okolního prostředí Vám rádi poradíme 
elektrickými a elektronickými komponentami. s volbou vhodného topného tělesa s 
Topné těleso je řízeno mechanickým odpovídajícím topným výkonem.
termostatem s mžikovým přepínacím 

Axemax | optická bižuterie

Topná tělesa do datových rozvaděčů

Příslušenství pro 

datové metalické i 

optické sítě.

pavel.vacek
@abbas.cz

®



{Střípky z historie motoristického sportu}

Historie motoristického sportu je plná vzrušení, vášně, heroických výkonů, ale také 
zklamání, zkázy a bohužel i smrti. Na počátku osmdesátých let se v rally objevila zcela 
nová kategorie super vozů, která na několik let učinila toto sportovní odvětví tím 
nejsledovanějším motoristickým sportem vůbec a ještě dnes se objevuje v očích fanoušků 
slza dojetí, když uslyší to magické zaklínadlo „skupina B”.

Jak to začalo

Příchod skupiny monster

volantem speciálu Audi Quattro, deklasoval 
Začátkem 70. let si automobilky začaly celé soutěžní pole s neuvěřitelným rozdílem 
uvědomovat popularitu a propagační možnosti devíti minut! Tak začala éra „čtyřkolek”.
automobilových soutěží. Mezi první speciály 
stavěné přímo pro automobilové soutěže patřil 
Renaulty Alpine A110 a futuristická Lancia V roce 1982 mezinárodní automobilová 
Stratos, která se objevila v roce 1973 a organizace FIA zrušila omezení skupiny 4 a 
disponovala výkonným motorem převzatým povolila výrobu speciálů pro účely rally. Jednalo 
z Ferrari Dino. Mezi nejslavnější vozy tohoto se o vozy technicky na úrovni Formule 1, které 
období patřil také konzervativní Fiat 131 Abarth byly uzpůsobeny pro jízdu na nezpevněném 
či neopakovatelné Porsche 911. Pro tehdejší povrchu. K homologaci stačilo vyrobit 200 
nejpopulárnější kategorii 4 bylo stanoveno kusů a v případě evolučních vylepšení stačilo 
pravidlo vyrobit 400 stejných automobilů. sestavit pouhých 20 vozů. Žádné další 
Výkon motorů se pohyboval kolem 250 koní, omezení ani předepsané nadstandardní 
vyšší výkon by již měl za následek nadměrné bezpečnostní prvky prakticky neexistovaly. 
prokluzování kol. První vůz s náhonem Nová skupina dostala označení “Group B”. 
na všechna čtyři kola pak bylo Audi Quattro Jednalo se o speciální vozy s motory 
v roce 1980. Premiéra tohoto vozu byla o výkonech překračujících hranici 500 koní, 
famózní. Když se tovární jezdec Audi Hannu konstrukci pak tvořil ochranný rám a lehká 
Mikkola představil v roli předjezdce za kevlarová karoserie. Pro automobilky 

Rally
příběh nejobdivovanějších 
a nejzatracovanějších vozů
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disponujícími téměř neomezenými finančními 
prostředky to byla výzva, kterou se nedalo 
odmítnout. 

Svým výkonem a rychlostí přiváděly tyto 
ďábelské stroje jezdce do nebezpečné a 
nezvladatelné extáze. Vozy se dostaly 
na takovou úroveň, že se začaly objevovat 
první pochybnosti o tom, zda je jezdci vůbec 
dokážou zvládat. Například Lancia Delta S4 
byla schopna na šotolině akcelerovat 
z 0 na 100 km/hod za 2,3 sekundy! Když Henri 
Toivonen vodil svou S4 na okruhu v Estorilu, 
kde se v té době proháněly vozy Formule 1, 
dosáhl času, který by stačil na šesté místo 
ve Velké ceně F1 Portugalska 1986. Ayrton 
Senna tehdy vybojoval pole position časem 
1 minuta a 16,7 vteřiny a Henri Toivonen s 
Lancií byl s časem 1 minuta a 18,1 vteřiny 
pomalejší o pouhopouhé 1,4 sekundy! Pilot F1 
Nigel Mansell si vyzkoušel Peugeot 205 T16 a 
poté prohlásil, že by akcelerací předčil jeho 
monopost F1. Potřebná reakční doba pilotů se 
v porovnání s předchozí generací vozů zkrátila 
na polovinu. Walter Röhrl sám přiznal, že 
člověk je u takových monster už v přemýšlení 
příliš pomalý. Piloti se ocitli na limitu a na ně i 
diváky se začal pozvolna snášet přízrak smrti a 
zkázy. Přesto a možná právě proto se vozy 
skupiny B a jezdci, kteří je krotili, stali 
nezapomenutelnými legendami.

Jako první se v nové kategorii objevila Lancia 
037. Lancia měla klasickou koncepci s 
poháněnou zadní nápravu a motorem 
přeplňovaným kompresorem umístěným 
uprostřed vozu, to vše pod ultralehkou 
umělohmotnou karosérií. V té době již známé 
Audi Quattro skupiny 4 mělo výhodu v pohonu 
všech kol, který umožňoval přenos výrazně 
větší síly na kola a také snižoval opotřebení 
pneumatik, což umožňovalo používat pneu s 
měkčí směsí a dosahovat tak vyšší trakce. Audi 
Quattro mělo ale řadu dětských nemocí, bylo 
poruchové a ovládání vozidla se samonosnou 
karoserií a motorem umístěným vpředu bylo 
velmi obtížné. To umožnilo Lancii 037 získat 
v roce 1983 pohár konstruktérů. 

Audi reagovalo úpravou Quattra pro skupinu B, 
u kterého byl zkrácen rozvor, vůz byl odlehčen 
a byl mu zvýšen výkon. Tyto vozy, za jejichž 
volanty řádili Stig Blomqvist, Walter Röhl nebo 
legendární Michelle Mouton, získaly mnoho 
úspěchů, které zastavil až příchod nového 
týmu Peugeot a jejich Peugeotu 205 T16 
pilotovaného slavným Ari Vatanenem. Ale 
historie se opakovala, protože úspěchy 

Zlatá léta monster

{Střípky z historie motoristického sportu}
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Peugeotu byly vystřídány novým vozem 
automobilky Lancia. Lancia Delta S4 
disponovala neobvyklou konstrukcí přeplňování 
motoru, kde v nízkých otáčkách pracoval 
kompresor, který byl ve vyšších otáčkách 
podpořen klasickým turbodmychadlem. 
V průběhu roku 1985 se na vozech také začala 
objevovat menší či větší přítlačná křídla, která 
měla pomáhat s udržením přemotorovaných 
vozů na trati.

Dalším vozem, který se v roce 1985 objevil byl 
malý britský automobil MG metro 6R4, ale 
stejně jako Ford RS200 se na scéně objevil až 
těsně před koncem skupiny B. Pro kategorii B 
vyvíjelo svůj závodní speciál i Porsche, tento 
vůz však nebyl dokončen před zrušením 
kategorie. 

V roce 1985 došlo k první smrtelné nehodě 
na Korsice, kde si automobilové soutěže 
vybraly svoji oběť v podobě zmařeného života 
italského jezdce Attilia Bettegy. Míra rizika a 
nasazení pilotů již přerostla únosné meze a 
stále výkonnější vozy nepromíjely sebemenší 
chybičku.

Technologický pokrok byl ohromující. Diváci, 
představitelé FISA, členové továrních týmů a 
ani samotní jezdci si mnohdy neuvědomovali, 
jaké obrovské nebezpečí s sebou tak rychlý 
vývoj přináší. A tak v roce 1986 došlo k tomu, 
k čemu zcela zákonitě dojít muselo. 

Tragédie o několika dějstvích začala děsivou 
scénou z Portugalska, kdy domácí jezdec 
Santos jedoucí s vozem Ford RS 200 vlétl 
do diváků a doslova „zkosil“ dav stojící v těch 
nejnevhodnějších místech. Výsledek? Tři mrtví 
a dvanáct těžce zraněných diváků. Na Safari 
srazil Markku Alén startující s Lancií 037 malé 
dítě, hůře skončil Kenneth Eriksson, jehož 
„áčkový“ VW Golf postihla porucha řízení, 
neovladatelný vůz pak vlétnul do skupinky lidí a 
usmrtil čtrnáctiletého chlapce. Tragická havárie 
posádky Henri Toivonen-Sergio Cresto 
na Korsické rally 4. května 1986 pak byla 
pověstným posledním hřebíčkem do rakve. 
Skupina B se tak stala po pouhých pěti letech 
strávených na výsluní minulostí motoristického 
sportu.

Soumrak éry monster

david.prachar
@abbas.cz
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Automatické rozpoznávání registračních značek

vhodnými kamerami a ukládaného v digitální 
podobě na pevný disk. Obraz z kamer je 
nejčastěji snímán v infračerveném světelném 
spektru a přisvětlován IR reflektory, čímž je 
docíleno vhodného osvětlení scény a zkrácení 
času uzávěrky objektivu. Takto se zajistí 
dostatečná čitelnost obrazu pro další 
zpracování. Při vhodně zvolené kombinaci 
kamer, softwaru a výpočetní techniky docílíme 
správnosti čtení i při rychlostech až 250 km/h. 
Načtený digitální obraz je podroben SW 
analýze, což je série algoritmů aplikovaných 
na digitální soubor v podobě maticového 
zobrazení. Tyto algoritmy si každý výrobce 
pečlivě hlídá, protože účinností těchto kódů je 

U technologií rozpoznávání registračních ve velké míře dána výsledná úspěšnost čtení a 
značek se můžete setkat s několika zkratkami rozpoznání. U dnešních systémů dosahuje 
označujícími totéž. ANPR, LPR, AVI jsou různá úspěšnost správného rozpoznání až 99 % 
názvosloví shodného technologického principu (hodnota za dodržení určitých podmínek – 
analýzy scény za účelem rozpoznání např. úhel pohledu, povětrnostní podmínky, 
identifikačních údajů vozidel. Zkratky pocházejí kvalita kamery a objektivu, atd.). Z obrazu jsou 
z anglického jazyka a právě v Anglii roku 1976 tímto způsobem rozpoznány znaky, které jsou 
byl první automatizovaný systém vyvinut a roku uloženy a indexovány v databázi s časem a 
1979  uveden do testovacího provozu s doplňkovými parametry potřebnými 
na dálnici A1 z Londýna směrem na Bradford. k dalšímu zpracovávání údajů.
První zatčení za krádež automobilu odhalenou 
pomocí tohoto systému proběhlo až v roce 
1981, od té doby se však automatizované Profesionální rozpoznávací systém, který 
rozpoznávání registračních značek využívá  podporuje všechny výše zmiňované funkce, je 
v desítkách zemí na tisících pozemních nový produkt v našem portfoliu - AVES Basic a 
komunikací, parkovištích a v řadě AVES Professional. Tento systém poskytuje 
průmyslových objektů. uživateli již v základní verzi Basic databázi 
 průjezdů všech vozidel se snímky, správu 
Rozpoznání SPZ pracuje ve většině případů povolených či zakázaných vozidel, reléové 
na principu analýzy obrazu snímaného výstupy pro ovládání bran, semaforů či jiných 

AVES Basic, AVES Professional
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99% úspěšnost 

rozpoznání SPZ.

Max. rychlost aut 

až 250 km/h. 

ČESKÝ 
VÝROBEK

Max. počet kamer
Max. rychlost vozidla
Úspěšnost rozpoznání
Dodávané kamery
Server - HW

Software

Vlastnosti

Rozhraní vstupů/výstupů
Volitelné příslušenství

AVES Basic
(výhodné balíčky)
2
až 180 km/h
99 %
SCR 515 PRO
dodáván včetně 
předkonfigurovaného serveru
AVES Basic SW, přístup a konfigurace 
přes webové rozhraní

záznam/vyhledávání, seznam 
povolených a zakázaných RZ
ovládací reléový modul 4vst. / 4výst. 
indukční smyčky, infrazávory, atd.

AVES Professional
(modulární řešení)
neomezeně
až 250 km/h
99 %
SCR 515 PRO / volitelně
individuálně, dle náročnosti instalace

AVES Pro SW, přístup a konfigurace 
přes webové rozhraní nebo nativní 
aplikace
pro seznam podporovaných modulů 
kontaktujte obchodního zástupce
volitelně
indukční smyčky, infrazávory, atd.



zařízení, vstupy pro připojení indukčních 
smyček, detekčních lišt atd. Verze Professional 
poskytuje uživateli řadu dalších doplňkových 
funkcí, jako například propracovanou správu 
povolování vjezdů včetně evidence, měření 
délky pobytu vozidel v areálu, vytváření analýz 
a statistik, měření úsekových rychlostí, hlídání 
dojezdových časů v rámci více areálů, 
upozornění na vybraná vozidla e-mailem, 
telefonicky či SMS a celá řada dalších 
zakázkových funkcionalit. 

Každý řidič zná zkratku SPZ nebo-li státní 
poznávací značku. V roce 2001 zákon 
č. 56/2001 Sb. a prováděcí vyhláška 
č. 243/2001 Sb. změnili názvosloví na tabulky 
s „registrační značkou” - tedy RZ. Pojem SPZ 
do historie nicméně nepatří a spolu s RZ jsou 
ekvivalentními pojmy, což dokazuje §4 
jmenovaného zákona z ledna 2001, který 
pojednává o registraci silničních vozidel. Podle „státní poznávací značka silničního vozidla a 
znění zákona je pojem registrační značka přípojného vozidla”. Nadále tedy můžeme 
pouze legislativní zkratka pro oficiální termín využívat obou těchto pojmů.

SPZ nebo RZ?

Nejčastěji používané zkratky:
ANPR
LPR ALPR

AVI

Méně známé zkratky:
CPR
LAPI

 
  

 

(Automatic Number Plate Recognition) / automatické rozpoznání číselných tabulek
(Licence Plate Recognition), někdy také (Automatic Licence Plate Recognition) / 

rozpoznání registračních značek
(Automatic Vehicle Identification) / automatická identifikace vozidla

 (Car Plate Recognition) / rozpoznání značky automobilu
 (z francouzštiny Lecture Automatique de Plaques d’Immatriculation) / automatické čtení 

registrační značky
martin.sipula
@abbas.cz

AVES

Optické
kabeláže 
a příslušenství



Bestseller má jméno Easy Line

Easy Line 200

Jednoduchost Funkce a sledovací software 

Záznam obrazu

na 10 dnů trvalého záznamu. Ke kameře je 
Síťové kamery řady 200 nabízí ihned po vyba- standardně dodávána SD karta o kapacitě 
lení úplný sledovací systém bez nutnosti použití 4 GB. Rozhodnete-li se používat pro dohled 
videorekordéru nebo počítače. Kamery jsou nad kamerovým systémem vzdálený počítač, 
vhodné pro celou řadu aplikací, od nasazení bude možné nahraný videozáznam uložený 
v malých kancelářích, obchodech a minimar- na SD kartě kamery kdykoli v počítači 
ketech až po mateřské školy, dětská zařízení či přehrávat, exportovat nebo archivovat. 
lékařské ordinace. Inteligentní vyhledávání pohybu umožňuje 

v nahraném videozáznamu rychle najít důležité 
Tento koncept řešení současně umožňuje události. Bezplatný sledovací Bosch Video 
malým a středním typům aplikací CCTV Client software umožňuje zobrazit na monitoru 
využívat produkty profesionální třídy s vysokou počítače obraz z více kamer najednou a 
spolehlivostí, která je pro značku Bosch snadno archivovat videoklipy pro pozdější 
charakteristická. použití.

Instalace IP kamery řady 200 nemůže být Obraz z kamer není třeba neustále ručně 
snazší. Nejsou potřeba žádné technické vyhodnocovat, IP kamera řady 200 to udělá 
znalosti, jednoduše kameru propojíte datovým za vás. Automaticky vás varuje (například 
kabelem s PoE přepínačem a to je vše. Tento prostřednictvím e-mailu) jestliže její funkce 
jediný kabel se stará o napájení kamery, přenos detekce pohybu, neoprávněné manipulace 
obrazu do počítačové sítě pro živé sledování, nebo detektory zvuku zaznamenají něco 
práci se záznamem a archivaci. neobvyklého. Tyto funkce můžete využít 

k aktivaci nahrávání, spuštění poplachu nebo 
změně kvality záznamu. Obousměrný přenos 

Obraz je nahráván ve špičkové kvalitě zvuku umožňuje prostřednictvím kamery 
moderního kodeku H.264 na vloženou SD jednoduše komunikovat s návštěvníky nebo 
kartu o kapacitě až 32 GB, což při běžném zaměstnanci.
provozu kanceláře (8 hodin denně) stačí 
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Kamery IP řady 

200 přinášejí 

vysoce výkonnou 

technologii 

společnosti Bosch 

do malých firem a 

nabízejí řešení 

„vše v jednom“ s 

profesionální 

kvalitou 

za příznivou cenu. 

Easy Line je označení řady bezpečnostních a komunikačních výrobků Bosch Security 

Systems určených pro domácnosti a malé podniky . Typickou vlastností této produktové 

řady je jednoduchost pro montážní pracovníky i koncové uživatele.

martin.sulek
@abbas.cz



Objektivy

ONVIF Ready

Hlavní výhody

Možnost výběru mezi dvěma modely umožňuje zvolit takový objektiv, který 
odpovídá specifickým požadavkům zákazníka. Kamera IP 255 je dodávána 
s varifokálním objektivem 2,8 až 10 mm a objímkou CS, zatímco kamera IP 
225 je vybavena integrovaným objektivem s pevnou ohniskovou 
vzdáleností 4,9 mm.

Nejnovější standard fóra Open Network Video Interface Forum (ONVIF) 
zajišťuje kompatibilitu s jinými sledovacími systémy. Tím jsou v budoucnu 
zajištěny nižší náklady na rozšiřování nebo změny již používaných systémů.

jeden produkt pro kompletní sledovací systém
dokonale čistý a ostrý barevný obraz
vestavěná detekce pohybu a neoprávněné manipulace
vestavěný detektor zvuku
místní nebo vzdálené zobrazení prostřednictvím počítače (sledovacího 
software zdarma)
zachycení videozáznamu na paměťovou kartu SD
inteligentní vyhledávání události
ONVIF standard

1

2

3

Spárujte Váš telefon s jednotkou ECKey 
stejně jako s Vaším Bluetooth 
headsetem.

ECKey detekuje přítomnost telefonu, 
monitoruje Váš příchod ke dveřím a 
odemyká Vám dveře, otevírá bránu, 
nebo jen odesílá zprávu do Vašeho 
přístupového systému.

Rozsah lze nastavit od 1 m (pro dveře) 
až do 10 m (pro brány). Dveře mohou 
být odemčeny automaticky nebo se 
zadáním přednastaveného PINu.

Změňte Váš telefon

na klíč...
… k domovním dveřím, kancelářím, branám, alarmům 
nebo přímo na součást přístupového systému.

Výhody
Mobilní telefon za Vás zamyká nebo odemyká 
bez nutnosti hledat klíče.
Již žádné zdlouhavé hledání klíčů 
po kapsách nebo kabelkách.
Náhrada klávesnice – vytváří virtuální 
klávesnici s dosahem až 10 m.
Pracuje s jakýmkoliv zařízením Bluetooth, 
a to bez nutnosti instalace dalšího softwaru.
Pracuje s jakýmkoliv přístupovým systémem 
podporujícím Wiegand.

Automatické otevření dveří, 
brány nebo například 
odstřežení alarmu Vaším 
telefonem, aniž byste ho museli 
vytáhnout z kapsy.



VideoNetBox

VideoNetBox je standardně osazen 8 vstupy 
pro analogové nebo IP kamery, z nichž jsou 
v základní verzi aktivní 2 vstupy. Rozšiřování se 
provádí pomocí kódu, přičemž nezáleží 
na tom, zda je připojena analogová nebo IP 
kamera. VideoNetBox umožňuje Dallmeier 
PentaplexPlusTM provoz, simultánní real-time 
záznam a streaming, vzdálený přístup přes 
internet, živé zobrazení a přehrávání v lokální 
síti. Konfiguraci lze provádět vzdáleně pomocí 
aplikace NetConfig nebo přímo pomocí 
grafického rozhraní rekordéru. Živé zobrazení a 
přehrávání je možné po síti pomocí aplikace 
PView a streamer je tak plně kompatibilní s 

VideoNetBox je kompaktní hybridní záznamový ostatními výrobky firmy Dallmeier. Kromě 
server pro bezpečnostní systémy s podporou aplikace PView je podporováno i další 
analogových a IP kamer v rozlišeních PAL i nádstavbové programové vybavení jako 
HDTV od renomované německé společnosti PGuard, PRemote a SeMSy. Pro záznam 
Dallmeier electronic GmbH. Kromě plné podporuje VideoNetBox video formáty MJPEG, 
podpory HDTV kamer (podporovaná rozlišení MPEG-4 a H.264.
SD, HD 720p, HD 1080i/1080p a 
megapixelové kamery až do 8 Mpx) lze také 
připojit vybrané IP kamery a samozřejmě  lékárny, galerie, 
kamery analogové. maloobchodní podniky, rodinné domy

banky a 
VideoNetBox může být používán v síti jako spořitelny, maloobchody, butiky, garáže
multifunkční video server a streamer nebo jako  školy, průmyslové 
plnohodnotný digitální rekordér a provádět objekty, nákupní centra apod.
záznam na pevné disky ve formátu H.264. 
Systém lze snadno přizpůsobit požadavkům a 
síťové infrastruktuře zákazníka prostřednictvím 
individuálních možností konfigurace. 

Vzhledem ke svým kompaktním rozměrům, 
zajímavě řešeným připojením konektorů a  
variabilnímu uchycení montážních držáků je 
VideoNetBox naprosto flexibilní a může být 
instalován na téměř libovolném místě a 
v libovolné poloze. VideoNetBox je ideální 
řešení pro menší video systémy a stejně dobře 
může být integrován jako součást 
decentralizovaného systému. Díky 
minimalistickým rozměrům je VideoNetBox 
vhodný i pro dočasné aplikace, např. 
na stavbách či společenských a sportovních 
akcích.

Příklady použití
menší systémy:

decentralizované systémy: 

komplexní systémy:
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VideoNetBox 

nabízí plný komfort 

rekordérů 

Dallmeier 

v kompaktním 

provedení.

kompaktní rekordér Dallmeier s podporou HDTV

jaroslav.polacek
@abbas.cz

Komprese
Vstupy

VGA výstup

Audio
Ethernet
I/O

Rozhraní

Pevné disky

Napájení
Rozměry
Hmotnost
Operační systém

MJPEG, MPEG-4, H.264
8x FBAS / BNC (D-SUB 
adaptér)
1x VGA D-SUB, 1024x768 – 
pouze pro konfiguraci
8x
1x RJ45, 10/100/1000 Mbps
12 vstupních kontaktů, 
4 funkce na kontakt
2 výstupní relé NC/NO
2x RS232, 1x RS485, 4x USB 
2.0, PS/2
2x interní 2,5” HDD, 
max. 1 TB
12 V DC, max. 55 W
230 x 85 x 150 mm
cca 4 kg
Linux, instalován na flash disku

Technické parametry



Startujeme
nový web

1. dubna 2011
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Celý původní tým nákupčích se rozhodl po létech strávených v Abbasu postavit 
se nové životní výzvě a věnovat se příjemnějším a samozřejmě náročnějším 
logistickým procesům - zajištění rodinného zázemí a výchově svých potomků.

Od nového roku 2010 vzal logistiku do svých rukou Tomáš Karásek, který 
v Abbasu pracoval dříve jako produktový manažer EKV a který svou výzvu viděl 
právě na logistice. Začal budovat nový logistický tým, avšak najít adekvátní zástup 
za léty ošlehané profíky nebyl vůbec snadný úkol. Teprve až po několika měsících 
byl nový tým kompletní. 

První posilou byla Petra Vykoukalová, která nastoupila na pozici nákupčí, ale 
protože s rostoucími úspěchy firmy narůstá i objem práce na logistice, bylo 
zapotřebí obsadit i druhou prázdnou židli. Opět trvalo dlouho najít další vhodnou 
nákupčí, kterou se v dubnu stala Gábina Šťovíčková.

martina.latalova
@abbas.cz

3 529
objednávek provedla nová 

logistika od dubna do konce 

roku 2010

V dnešní době, kdy se stále častěji mluví o lidech jako o kariéristech, je příjemná změna, 

když zaměstnanci opouští své místo kvůli příjemnějším rodičovským povinnostem namísto 

mámivé vidiny lepšího uplatnění se jinde. A tak došlo ke změnám i na oddělení logistiky 

Abbas.  

Zbrusu nová logistika!



Gábina Šťovíčková
Stručně se představ.
35letá matka s pozitivním přístupem 
k životu, se smyslem pro humor. Řídím se 
heslem „Když nejde o život, jde o …“

Jaké byly tvé dojmy po prvním dnu 
v Abbasu?
Že je tady příjemné pracovní prostředí, 
dobrý kolektiv a že mě ta práce bude bavit. 
A jsem po mateřské zase v práci, tak že 
budu dělat zase něco smysluplnějšího než 
vařit polévku. 

Co říkala tvoje dcera na to, že s ní 
nebudeš celý den doma jako doteď?
Nejdřív neprotestovala, protože nevěděla, 
co to obnáší, ale za půl roku jí to došlo a 
občas dělá plačtivé vydírací scény. 
Vysvětluju jí, že musím chodit do práce, 
abych vydělala korunky a mohla jí kupovat 
hračky a ona mi poradila, že když budu 
potřebovat peníze, mám si vzít kelímek a lidi 
mi do něj budou házet peníze.

Co tě konkrétně baví na tvé práci?
Baví mě spolupráce s kolegy, kteří se mi 
snaží vysvětlit, co vlastně objednávám. Baví 
mě komunikace v angličtině s dodavateli a 
adrenalin, když se musí něco do určitého 
termínu vyřešit, a pak se to povede.

S jakým nejvzdálenějším cizincem jsi 
komunikovala?
S Číňanem, byla to 2měsíční komunikace 
ohledně objednávky lampionů přání.

Jaká byla tato komunikace?
Byl to takový kurz easy english a trpělivosti.

Co děláš ve volném čase, jak se 
zbavuješ stresu?
Odcházím z práce s čistou hlavou, takže 
stres nemám, ale občas se mi v noci zdá 
o kabelu. Mám ráda dobré filmy, knihy, jízdu 
na kole a vaření, muziku, cestování.

Řekni aspoň jednu zajímavost o sobě.
Mám stress and rescue kurz potápění [kurz 
potápěč záchranář].

Kolikrát jsi toho využila?
Jsem ráda, že jsem kurz sama přežila! 

Petra Vykoukalová
Stručně se představ.
Je mi 22 let a bydlím v Kloboučkách 
u Bučovic, což je podle Googlu 39,4 km 
od firmy Abbas. Do Brna dojíždím 6. rokem, 
jsem přátelská, společenská, baví mě 
pracovat s lidmi a v prosazování názoru 
jsem vcelku tvrdohlavá (za každou cenu 
musí být po mém).

Jaké byly tvé úplně první úkoly, když jsi 
nastoupila do Abbasu?
Absolvovala jsem školení obsluhy kopírky a 
kávovaru. Druhým úkolem pak byla 
aktualizace evidence dodavatelů.

Co tě nejvíc překvapilo na práci 
nákupčí?
Nátlak na rychlost získávání a předávání 
informací.

Co tě nejvíc překvapilo na práci 
v Abbasu?
Přátelský kolektiv a ochota poradit. 
V předchozí práci jsme fungovali jako 
jednotlivec, kde si každý dělal na sebe.

Jaké je tvoje životní heslo? Funguje i 
v pracovním životě?
„Život je boj a bojovat se musí.“ Platí to 
všude, když člověk něco chce, musí zatnout 
zuby a zabojovat.

A za co bojuješ teď?
Za osamostatnění – postavení se tzv. 
na vlastní nohy.

Co děláš ve volném čase?
Relaxuji u dobrého filmu, v kině, 
na procházkách a posezení s přáteli.

Logistika je, kromě jiného, zajištění 
rychlého přesunu zboží k zákazníkovi. 
Jak dlouho se ráno vypravuješ 
do práce?
30 minut. Do Brna jezdím se svou 
dochvilnou sestrou, která nepočká ani 
o minutu déle, takže je moje ráno vcelku 
hektické. Snídám v autě nebo v práci.

Řekni aspoň jednu zajímavost o sobě.
Jsem jediná ženská, která je po ránu 
krásná! :-)

Tomáš Karásek
Stručně se představ.
Přátelé o mne říkají, že sám jsem pojem, 
navíc tvrdohlavej… Motto: Nikdy nevíš, jak 
dlouhá bitva tě čeká, musíš být vždy 
připraven.

Pamatuješ si svůj první den 
na logistice? Co tě nejvíc 
zaskočilo/překvapilo/co se ti nelíbilo?
Překvapila mě hromada papírů, co je denně 
nutná vyřídit.

Co říkáš na nový logistický tým? 
Jak to funguje/jsi spokojený?
Práce mezi ženami pro mne byla nezvyklá, 
ale časem jsem zjistil, že je velmi přínosná a 
už bych určitě neměnil :)

Kterou pracovní činnost děláš nejmíň 
rád?
Statistiky mají rozhodně cenné údaje, ale je 
to neskutečná nuda.

Nějaká vtipná historka „z natáčení“?
Nic co by se dalo publikovat:) 

Co děláš ve volném čase/jak se 
zbavuješ stresu?
Vyplavuju adrenalin...hromady adrenalinu.

Řekni aspoň jednu zajímavost o sobě.
V květnu ze mě bude táta :) 
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Dominus Millennium | novinky

EKV pro 100 000 uživatelů

MU3N

Integrace

změnu letní/zimní čas, takže uživatel nemusí 
tuto změnu sám hlídat.
V oblasti firmware ústředen došlo k několika 
vylepšením v provozní i konfigurační části, 
které vedou k vyšší přehlednosti - v provozu 
například při odbavování poplachů, obsluze 
podsystémů, zobrazení narušených vstupů, 
možnosti přemostění vstupů, výstupů a nově i 
modulů (technik) nebo ovládání dveří 
uživatelem z klávesnice.

Zdokonalil se také test vhodnosti hesel při 
jejich zadávání uživatelem. V nových verzích 
nelze zadat jednoduchá hesla (čtyřmístná hesla 
začínající 19 a 20, posloupnosti 1234, 9876, 
jednoduchá hesla 1111, 2222 apod.) a podle 
specifického algoritmu hesla podobná již 
existujícím tak, aby se ztížilo jejich náhodné 
zjištění při změně hesel uživatelem. 
V Instalačním režimu bylo zdokonaleno 
zobrazení stavů jednotlivých prvků systému 
pro diagnostiku při instalaci a dohledávání 
případných poruch na sběrnicích.

Na základě požadavků na integrovaný 
bezpečnostní systém EZS (elektronický 
zabezpečovací systém) a EKV (elektronická 
kontrola vstupu) s velkým počtem uživatelů 
jsme vyvinuli a následně úspěšně nasadili 
do provozu nový expanzní modul ústředny, 
který umožňuje správu více než 100 000 Po úspěšném zavedení inovované ústředny 
uživatelů karet v rámci tohoto integrovaného MU4N jsme v loňském roce uvedli na trh i její 
řešení. Ústředny si tak zachovávají logické menší verzi pod označením MU3N, která plně 
vazby mezi částí EZS a EKV a efektivně tak řeší nahrazuje doposud používané ústředny MU3-1 
na své úrovni (bez nutnosti další programové a MU3-2. Tato nová koncepce přináší 
nadstavby) automatickou obsluhu podsystémů zjednodušení návrhů bezpečnostních systémů, 
na základě práv přístupů uživatelů do zájmo-kde jediným rozdílem mezi MU4N  a MU3N je 
vých prostor. Expanzní modul navíc umožňuje počet slotů pro zásuvné konfigurační karty 8 
velmi rychlou změnu práv přístupů i velkého resp. 4. Výkon ústředen, jejich paměti a 
počtu uživatelů nahráním aktuálního veškeré ostatní vlastnosti a funkce jsou 
konfiguračního souboru s nastavenými pravidly shodné. Díky koncepci oddělené zdrojové části 
z programové nadstavby připojené přes LAN ústředny lze pro vytvoření redundantního 
100 Mb protokolem TCP/IP.systému využít i menší verzi MU3N. 

Oba typy ústředen umožňují update firmware 
Ústředny Dominus Millennium jsou využívány přímo z programu SetTermW, a to použitím 
od relativně malých objektů, kde je kladen paměti FLASH pro programovou část. 
důraz na integrované řešení klasické EZS s Z ostatních vylepšení lze uvést alespoň nový 
přímou vazbou na systém kontroly vstupu a obvod RTC, který umožňuje automatickou 
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vytvoření terminálů pro kontrolu docházky, až 
po rozsáhlé objekty se stovkami detektorů, 
velkým množstvím terminálů pro obsluhu 
systému EZS s mnoha samostatně ovládanými 
podsystémy v kombinaci s rozsáhlou kontrolou 
vstupu. Takto široký záběr vyžaduje i efektivní 
nástroje pro obsluhu a monitorování systému 
různého rozsahu a to i s požadavky na inte-
graci do již používaných standardů např. 
v oblasti měření a regulace (MaR). Aktuálně je 
v ústřednách podporováno propojení s 
integračními nadstavbami ve standardech OPC 
a BACNet. Pro ostatní podporované integrační 
platformy je k dispozici univerzální protokol 
pod označením DomiLine2/3. Drivery pro tento 
protokol již obsahují integrační nadstavby SBI, 
SBI Easy, C4, SMS a další. Pro jednodušší 
řešení je systém Dominus Millenium integrován 
například v programu AlViS pro vizualizaci a 
obsluhu systému EZS, nebo v programu Alfa a 
Beta, které slouží pro správu systému EKV a 
výpočet docházky. Ve všech uvedených zvýšení její bezpečnosti jsme vyvinuli duální 
programových nadstavbách lze nejen řešit programovatelné snímače karet MDD-EM/M. 
propojení s dalšími bezpečnostními či Tyto snímače jsou připraveny pro čtení 
provozními systémy budov, ale také propojovat nejrozšířenějších karet typu EM 125 kHz a 
několik ústředen DM do jednoho celku. progresivnějších Mifare a DESFire. 

Jednoduchým programovým nástrojem lze 
vytvořit unikátní algoritmus čtení jednotlivých 

V říjnu loňského roku jsme uvedli na trh nový typů karet, což jednak zvyšuje bezpečnost 
expandér pro připojení detektorů a signalizací používání identifikačních médií a dále nabízí 
pod označením MM2, který nahrazuje jednoduché řešení při propojování více 
doposud používané moduly MM1-1-1NO a technologií na již existující databázi 
MM1-1-8NO. Nová koncepce opět identifikátorů uživatele bez nutnosti 
zjednodušuje návrh a realizaci systému. znovunačtení všech karet do systému. 
Základní modul MM2 obsahuje 8 dvojitě Po vytvoření požadovaného nastavení 
vyvážených vstupů a 1 reléový výstup se jednoduše vygenerujete programovací kartu 
zatížením kontaktů 2 V/30 V. Základní desku typu Mifare, pomocí které lze duální snímače 
lze rozšířit modulem s dalšími 7 reléovými snadno naprogramovat. Snímače jsou 
výstupy se zatížením kontaktů podle typu vyráběny v designu ABB Tango a jsou 
0,5 A/30 V nebo 2 A/30 V. U dvojitých vstupů vybaveny optickou i akustickou signalizací a 
lze navíc pomocí propojek měnit způsob případně i tlačítkem pro obsluhu EZS.
vyvážení a hodnoty vyvažovacích rezistorů, což 
usnadňuje náhrady starších systémů s jiným 
zapojení a hodnotami rezistorů, které jsou již Klávesnice MP4 pro obsluhu EZS nebo 
v koncových detektorech instalovány a nemusí pro vytvoření terminálů docházky se vyrábí s 
se tak měnit jejich zapojení. integrovaným snímačem karet EM 125 kHz 

pod označením MP4/PROX. Nově je 
integrován i duální programovatelný snímač 
karet v typu MP4/EM-M a snímač karet HID 

Pro dosažení větší variability identifikace a iClass pod označením MP4/iClass.

MM2 - expandér

MP4 – integrované snímače karet

Programovatelné duální snímače karet 
MDD-EM/M viktor.nevrkla

@abbas.cz

23www.abbas.cz { }BULLETIN11Q1

Základní parametry systému Dominus Millennium

integrovaný systém zabezpečení s obousměrnou komunikací a 
a kontroly vstupu dohleden detektorů

1.000 samostatně ovládaných oddělená historie událostí EZS 
oblastí a transakcí EKV (každá databáze 
4.000 dvojitých vstupů až 10.000 položek)
pro detektory široké možnosti komunikace 
10.000 programovatelných (tel.linka, RS232, RS422, RS485, 
výstupů USB, TCP/IP)
200 přístupových míst integrováno do několika grafických 
(dveřních jednotek) nadstaveb
10.000 uživatelů (hesel, karet) jednotná databáze uživatelů 
100.000 uživatelů karet s pro EZS/EKV
expanzním modulem EKV EZS vyhovuje evropským normám 
časová ovládání v týdenním režimu EN 50131-1 a CLC/TS 50131-3 
včetně svátků pro stupeň 4

až 200 LCD klávesnic pro obsluhu EKV vyhovuje evropským normám 
EZS EN 50131-3 pro třídu identifikace 3 
malé moduly pro připojení detektorů a třídu přístupu B
na sběrnici zpětná kompatibilita se starší 
bezdrátová nadstavba 868 MHz vývojovou řadou modulů Dominus



Benjamin Tate  | společnost SORHEA
Společnost SORHEA se za více jak 20 let 
zkušeností stala uznávaným specialistou a 
vůdcem ve výrobě perimetrických detekčních 
systémů na světě. Ucelenou řadu 
infračervených bariér na trhu doplňuje o další 
produkty, jako jsou duální detektory, video 
analýza, detekční a vibrační detekční kabely. 

SORHEA je na špičce trhu díky inovacím, 
kterými posouvá hranice perimetrického 
střežení do zcela nových úrovní. Příkladem 
mohou být bezdrátové IR bariéry, díky kterým 
nejsou potřeba žádné kabely a další 
pracovníci, vibrační detekční kabel se solárním 
napájením, který nepotřebuje dodatečné 
napájecí napětí, IR sloupové bariéry s IP 
rozhraním a „zónováním“, které umožňuje 
vytvoření tří samostatných detekčních zón 
s individuálním výstupem, D.I.S. 100 Hz, což 
jsou optické IR čočky s duální funkcí vysílače a 
přijímače (transceivery).

Řešení SORHEA garantují optimální úroveň 
bezpečnosti bez ohledu na místo, povrch, typ 
budovy a počasí. Nezbytná je správná 
instalace veškerých perimetrických 
komponentů dle pravidel a metod 
doporučených společností SORHEA, a proto 
také všichni partneři společnosti prochází 
důkladným proškolením.
 
Benjamin Tate je jako obchodní manažer 
pro severní a východní Evropu v každodenním 
kontaktu s distributory, instalačními firmami a 
systémovými integrátory v tomto sektoru. 
Po celou dobu mnohaleté spolupráce s firmou 
ABBAS pan Tate pravidelně a velice rád 
navštěvuje celý pracovní tým a při jedné 
z těchto návštěv nám poskytl krátký rozhovor. 
  

 
                                                              

Co si myslíte o obchodě s perimetrickými Co nám můžete říci o novém produktu 
technologiemi ve světě a v České Solaris?
republice? 

rozvoje infrastruktury a investic v nově 
vznikajících ekonomikách.
Na trhu nyní existuje spousta rozdílných 
produktů a technologií, nicméně existuje pouze 
několik specialistů, kteří kombinují kvalitní 
produkty s kvalitní podporou.
Perimetrická ochrana není v České republice 
ničím novým. Fyzická ostraha byla populární 
v minulosti a zůstává i dnes. Nicméně s růstem 
ekonomiky českých firem a přílivem investic 
nadnárodních korporací se stávají průmyslové 
areály větší a technicky náročnější. V kontextu 
stále silnější světové konkurence a vyšší 
požadované úrovně bezpečnosti je klasické 
střežení fyzickou ostrahou stále komplikovanější 
a nákladnější. Instalace elektronické perimetri-
cké ochrany je spolehlivé řešení 24 hodin 7 dní 
v týdnu za každého počasí. Lidský faktor však 
zůstává nadále důležitou součástí pro řízení 
systémů a vyhodnocování poplachů.“

„Solaris je více než jen produkt, je to řešení! 
Jde o světově první bezdrátovou IR bariéru, „Růst perimetrické ochrany v celosvětovém 
která nepotřebuje ke své funkci žádné kabely. obchodě je ovlivněn několika různými faktory. 
Není jednoduché vytvářet nové revoluční Jako příklad lze uvést růst cen fyzické ostrahy 
produkty, ale nám se to po 2 letech usilovné ve vyspělých zemích, zvyšuje se úroveň 
vědecké práce našich inženýrů a techniků nebezpečí spojená s „kritickou” infrastrukturou, 
podařilo. Všude tam, kde je kabeláž příliš zvyšuje se povědomí o perimetrické ochraně 
nákladná nebo nevhodná, přichází Solaris jako jako o spolehlivém řešení a zlepšuje se její 
ideální řešení!“provedení. Dalším faktorem je dynamika 
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Přehled infra bariér SORHEA
Uniris/Biris modulové bariéry

Coliris II sloupové bariéry

Maxiris 2000/III sloupové bariéry

Solaris sloupové bariéry

 
Základní řada bariér s jedním nebo dvěma duálními paprsky určená pro střežení střech a zdí proti 
přelezení, instalované ve sloupech i pro obvodovou ochranu. Propojení dvou modulů nad sebou 
s provázanou detekcí je parametr zásadně odlišující tyto bariéry od konkurence.

 
Jedna řídící jednotka pro tři nebo čtyři „kvadové“ paprsky s přímou vazbou na vyhodnocení. 
Technologie transceiverů pro vyšší stabilitu, integrované vyhřívání řízené termostatem a 
jednoduchost nastavení jsou vlastnosti umožňující instalaci bariéry na větší vzdálenosti s vysokou 
stabilitou a spolehlivostí detekce.

„Hitech“ kategorie určená pro objekty s vysokými riziky disponuje datovou sběrnicí pro nastavení 
a monitoring, vysokou variabilitou počtu paprsků a výšky sloupů, několika způsoby vyhodnocení 
narušení a garantované 100% funkčnosti na deklarovanou vzdálenost za všech podmínek. Verze 
III může být osazena „zónovací logikou“, což je světový unikát mezi IR bariérami, který umožňuje 
rozdělení chráněného úseku do 3 detekčních zón s individuální informací o poplachu. Tato 
funkce je ideální ve spojení s kamerovým systémem CCTV pro přesné ověření poplachu.

 
S integrovaným solárním panelem pro napájení a bezdrátovým přenosem stavových informací 
zásadně mění způsob instalace a použití IR bariér. Bariéry jsou naprosto samostatné jednotky 
bez nutnosti propojení napájecími a datovými vodiči a bez nutnosti výkopových prací pro uložení 
kabeláže a instalaci betonových patek. Tyto výhody umožňují instalovat bariéry rychle a levně 
do již existující infrastruktury (např. na parkoviště s asfaltovým povrchem), ale zároveň si 
zachovávají pověstnou stabilitu a bezchybnou detekci bariér značky Sorhea. 

{EZS}

petr.svoboda
@abbas.cz

IP KAMERY

CELÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

 
SÉRIE 200
       
      V JEDINÉ KAMEŘE!

jednoduché jako

Vložte SD kartu do kamery.

Připojte kameru do sítě.

Zapněte napájení.



Solaris bezdrátové IR bariéry
Aktivní bezdrátová IR bariéra Solaris od spo- Koncepce bariéry přináší nové možnosti 
lečnosti Sorhea nastavuje nové standardy nasazení technologie aktivních IR bariér. 
v segmentu perimetrického zabezpečení S venkovním dosahem 75 metrů nalezne 
objektů. Díky bezdrátové komunikaci a bariéra uplatnění jako statické nebo mobilní 
internímu zdroji napájení se jednotlivé bariéry střežení perimetru zejména na parkovištích, 
nepropojují žádnou kabeláží. Není tudíž v průmyslových areálech a všude tam, kde je 
potřeba provádět výkopové práce a do nich problematické řešení kabeláže a díky svým 
pokládat kabeláž. Výsledkem je jednoduchá, kvalitativním vlastnostem i v objektech 
rychlá a také ekonomicky výhodná instalace. s vysokými riziky.

Podstatou bariéry je zachování vysokého 
standardu bezpečnosti s minimálními nároky 
na spotřebu a jednoduchou instalaci. Nové 
typy optických čoček a elektroniky jsou 
navrženy s ohledem na minimální spotřebu 
energie a díky tomu jsou bariéry schopny 
pracovat dlouhodobě bez jakéhokoliv omezení. 
Napájení bariéry je řešeno pomocí interního 
akumulátoru, který je dobíjen vestavěným 
solárním panelem. V případě trvalého výpadku 
dobíjení akumulátoru solárním panelem dokáže 
bariéra bez problému pracovat 5 týdnů pouze 
na provozní kapacitu akumulátoru. O poklesu 
kapacity akumulátoru je uživatel informován 
pomocí poplachového kontaktu. 

Poplachové a technické informace jsou z bariér 
přenášeny bezdrátově do centrálního hubu a 
v něm jsou převáděny na reléové výstupy. 
Bezdrátové přenosy jsou kryptovány a 
předávány v takzvané mesh síti, což je 
vzájemná komunikace mezi všemi sloupy a 
radiovým koordinátorem (hubem). Tak je 
zaručeno, že zpráva bude vždy předána i při 
výpadku komunikace některého za sloupů. 
Každá zpráva je jedinečná, to zaručuje 
vysokou bezpečnost komunikace odolnou vůči 
odposlechům a rušení. Bezdrátově lze 
přenášet tyto informace: poplach, tamper, 
tamper přelezení sloupu, diskvalifikaci, nízké 
napětí akumulátoru a ztrátu komunikace.

Nastavení bariéry je jednoduché a uzpůsobené 
tak, aby to zvládl pouze jeden člověk bez 
dalších přístrojů. V každém sloupu jsou již 
integrovány nastavovací přípravky: průzory 
v optických čočkách pro směrové nastavení, 
LED dioda a piezo měnič pro zjištění intenzity a 
kvality přijímaného signálu.
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PIR detektory ADPRO od Xtralis

ADPRO Jednoduše a bezpečně
Venkovní PIR detektory s dlouhým dosahem 
(až do 150 m) a softwarovou analýzou detekce 
jsou nepostradatelným prvkem v perimetrické 
ochraně.  Jejich předností je především 
jednoduchost instalace a oproti aktivním 
bariérám nepotřebují vysílač a přijímač. Detektory jsou dodávány v několika variantách, 
Výhodou aktivních bariér je vysoká stabilita, které se liší dosahem a způsobem pokrytí 
která je u PIR detektorů ADPRO střeženého prostoru. Počínaje dosahem 21 m 
kompenzována integrovanou digitální analýzou. s pokrytím typu „vějíř“ nebo „záclona“ až 
PIR detektor má své nezastupitelné místo po verze se speciálním křemíkovým průzorem 
v obvodové i prostorové ochraně, střežení (zvyšujícím dosah) a integrovaným vyhříváním 
obvodového plotu a v neposlední řadě jako pro použití až do -40 °C. Kompaktní kryt s IP 
senzor pro aktivaci záznamu a natáčení kamer 64 a dodávaným držákem usnadňuje montáž 
v systémech CCTV. Provázanost detektorů a v nekrytém venkovním prostředí na sloupy i 
kamerového systému je v perimetrické ochraně stěny. Různé parametry zrcadlové optiky 
ideální kombinací pro přesnou detekci umožňují rozdílnou detekci, například detekce 
s návazností na zpětné vizuální ověření směru průchodu nebo rozlišení místa detekce 
poplachu. do tří zón dle vzdálenosti od detektoru. Pomocí 

softwarové analýzy a vzdáleného přístupu 
po sběrnici RS 485 je možné detektor 
přizpůsobit požadavkům zákazníka a okolnímu 
prostředí. Tyto parametry lze kdykoliv dálkově 
konfigurovat z jednoho místa i v případě 
několika propojených detektorů. Velký rozsah 
vstupních napájecích napětí (10,5 až 30 V DC 
nebo 24 V AC) usnadňuje integraci detektoru 
do stávajících systémů.

{EZS}

V průběhu roku 2010 jsme navázali spolupráci se světovým výrobcem  bezpečnostních 

technologií, se společností Xtralis. V portfoliu společnosti Xtralis lze najít od produktů 

pro systémy EPS, přes CCTV až po produkty ze série ADPRO – venkovní PIR detektory 

s digitální analýzou a dlouhým dosahem, které vhodně doplnily široký sortiment 

perimetrické ochrany nabízené naší společností.

petr.svoboda
@abbas.cz
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Pocházím z malebného městečka Černá Hora, uhličitý. Dále nás provedli ležáckým sklepem, 
které patří pod okres Blansko a je vzdálené kde pivo prodělává poslední výrobní fázi - 
25 km od Brna. Nachází se na vyvýšeném dozrávání a dokvašování, které je různé 
kopci u silnice č. 43 ve směru Brno-Svitavy. od dvaceti do sedmdesáti dnů podle toho, 
Černá Hora skrývá mnoho historických a kolikastupňové pivo chceme získat. Exkurzi 
kulturních pokladů, které můžete navštívit, ale jsme zakončili návštěvou stáčírny, kde se pivo 
tím skutečným pokladem je u nás tzv. „Zlatý a limonády plní do lahví. 
mok“. Jak správně tušíte, je řeč o pivu. Černá 
Hora se nejvíce proslavila díky zdejšímu Celá prohlídka trvala 60 minut a závěrem jsme 
pivovaru, který, kromě vaření vynikajícího piva, vyzkoušeli několik druhů piv a limonád. Nejvíce 
každoročně pořádá spoustu sportovních a mi zachutnalo pivo Kvasar (speciální světlé pivo 
kulturních akcí. Z těch sportovních Vám mohu s přídavkem medu) a z limonád Vám mohu 
doporučit „Pivní stezku Petra Bezruče“, je doporučit Grenu (s příchutí grapefruitu a 
28 km dlouhá a začíná na vlakovém nádraží citrónu) nebo Koalu (kolový nápoj sladkokyselé 
Brno-Řečkovice a končí právě v pivovaře. chuti). 
Z kulturních akcí budete mít nejhezčí zážitek 
z „Pivní pouti“, která se pořádá na konci léta a 
její součástí je i exkurze pivovarem. 
Exkurze, které jsem se zúčastnila loni, začala 
hned za hlavní bránou do areálu. Nejdříve nás 
zavedli do místnosti jménem Varna, která je 
srdcem celého podniku, pak následovala 
spilka, ve které dochází k hlavnímu kvašení 
v otevřených kádích při zákvasné teplotě asi 
pět stupňů za pomoci pivovarských kvasnic. 
Kvašení probíhá osm až čtrnáct dnů a po tuto 
dobu se přeměňují cukry na alkohol a oxid 

Pivní exkurze
pivovar Černá Hora

Letošní jubilejní 

15. ročník „Pivní 

pouti“ se koná 

24. září 2011, 

takže si 

nezapomeňte toto 

datum rezervovat 

ve svém kalendáři!
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V současné době pivovar dodává na trh 
13 druhů piv (3 výčepní, 5 ležáků, 3 speciály, 
2 nealkoholické), několik druhů pivních pálenek 
(např. Monte Negro nebo Pivní režná) a 
10 druhů limonád. Zajímavostí na 
černohorských limonádách je díky přidanému 
chmelu jejich originální chuť, což je i patentově 
chráněno pouze pro Pivovar Černá Hora.  

Vedle pivovaru je restaurace nově 
zrekonstruovaného čtyřhvězdičkového hotelu 
Sladovna, kde jsou k dispozici pivní lázně, 
sauny a bazén, fitness, bowling a dokonce i 
první pivovarské muzeum na Moravě.

Historie pivovaru Černá Hora
Dle listiny z 16. července 1298 byl komoří Matouš z Černé Hory svědkem templářského obřadu, kdy se Eberhard 
ze Steindorfu zříká svých práv na statky v Dobřínsku a Petrovicích a postupuje část svých majetků templářskému řádu 
na Templštejně. Při tomto obřadě postupování kostelního práva se pilo takové pivo, jež svými povozy dopraviti nechal 
Matouš z Černé Hory. Tudíž pivem černohorským. 

Hartleb II z Boskovic, který byl pasován roku 1308 templářem, svému řádu přinesl hrad Černá Hora a pivovar věnem. Proto 
byl Pivovar Černá Hora svého času pivovarem templářským BRAXATORIUM TEMPLARIORUM IN MONTE NIGRO.

Další písemná zmínka o pivovaru Černá Hora pochází z roku 1530, kdy bylo panství Černá Hora ve vlastnictví bratrů 
Černohorských z Boskovic. 

V roce 1597 zemřel poslední mužský potomek pánů z Boskovic, Jan Šembera Černohorský, a celé panství včetně pivovaru 
přešlo do rukou Lichtenštejnům. 

Za doby Karla Eusebia z Lichtenštejnska byl pivovar roku 1680 poprvé zrekonstruován. 

Přešel do rukou Janu Adamovi Ondřejovi z Lichtenštejnska, který zemřel v roce 1712, a celé panství zdědila jeho čtrnáctiletá 
dcera Dominika. Ta se v roce 1719 vdala za knížete z Auerspergu a panství tak připadlo rodu Auerspergů.  

V šedesátých letech 19. století se pivovar (včetně pivovarské hospody a palírny) dostává poprvé ve své historii do nájmu, a 
to Maxmiliánu Polákovi, jehož otec měl již dříve v nájmu černohorskou palírnu. 

Hrabě August Fries nechal postavit v letech 1871-1873 nový pivovar na místě vedle starého pivovaru a hospody a starý 
pivovar byl upraven na sladovnu. 

Pivovar měl dlouhodobě problémy s neefektivitou provozu, proto byla roku 1896 ustanovena Rolnická akciová společnost 
pivovarní a sladovní v Černé Hoře.

Další změny proběhly v roce 1948, kdy byl Černohorský pivovar znárodněn a začleněn do Středomoravských pivovarů. 

Během několika let došlo ke změně správy a názvu pivovaru, až byl v roce 1996 zprivatizován a až do roku 2010 byl 
ředitelem a majoritním akcionářem pan Jiří Fusek. 

Na jaře loňského roku prodal pan Fusek svůj podíl společnosti K Brewery Trade, a.s., která usiluje o návrat českého 
pivovarnictví a snaží se o zachování a další rozvoj malých a středních pivovarů s důrazem na jejich regionální působnost.

1298

1308

1530

1597

1680
1712

1860

1873

1896

1948
1996

2010

lenka.cumova
@abbas.cz
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Termocitlivé kamery FLIR chrání FVE 

{CCTV}

Ochrana obvodu o délce 9 kilometrů

Různé varianty ostrahy

Vector Cuatro: instalace a správa solární 
elektrárny

Investice v hodnotě 225 millionů EUR musí 
být chráněna 

„Ochrana objektu s obvodem o celkové délce 
téměř 9 kilometrů není snadný úkol. Během 
dne pracuje na objektu FVE tým 4 až 5 osob, a 
proto je riziko narušení relativně malé. V noci je 
však situace zcela odlišná. Ačkoliv máme 
zkušenosti z jiných elektráren, které 
spravujeme, elektrárna Abertura byla první, kde 
jsme si sami mohli zvolit nejvhodnější způsob 
zabezpečení.“ říká pan Escalada.

Při volbě zabezpečení tohoto objektu 
společnost zvažovala několik možností: 
konvenční CCTV s halogenovými nebo IR 
přísvity, trvalou přítomnost fyzické ostrahy, 
pasivní IR bariéry a termocitlivé kamery. 
Po důkladném vyhodnocení každé varianty Vector Cuatro je přední společností 
zvolila termocitlivé kamery, a to hned z několika ve Španělsku působící v oblasti poradenství 
důvodů:pro strategické a finanční investice do solárních 

parků. V současnosti Vector Cuatro spravuje 
Vzhledem k okolnímu terénu nelze v noci nebo dohlíží na fotovoltaické elektrárny 
osvětlit celý obvod objektu. Pokud by to o celkové instalované kapacitě téměř 90 MWp. 
možné bylo, instalace, údržba osvětlení a Společnost se podílí na celém procesu 
následný provoz (zejm. spotřeba energie) by podpory, projekce, výstavby, financování a 
byl finančně velmi náročný.zprovoznění fotovoltaických instalací pro třetí 

strany.
IR přísvity jsou rovněž finančně nákladné a 
zdaleka neumožňují stejný dosah jako 
termocitlivé kamery. V tomto případě by  
bylo nezbytné instalovat více kamer a s tím „Projekt a výstavba solární elektrárny Abertura 
samozřejmě souvisí i vyšší náročnost pro nás představoval obrovskou výzvu. Její 
na stavební připravenost.hodnota přesahuje 225 milionů EUR, proto 

bylo nezbytné objekt dobře zabezpečit.“ uvádí 
Ani plot není nejvhodnější variantou. I když pan Escalada, jednatel skupiny Vector Cuatro.
je instalován po celém obvodu elektrárny, je U instalací této velikosti existuje mnoho faktorů, 
navržen tak, aby obsahoval velké otvory které mohou objekt ohrozit. Jedním z nejvý-
pro průchod zvěře. I kdyby byl plot bez znamnějších je riziko krádeže, a to nejen 
otvorů, bylo by nezbytné na něj nainstalovat fotovoltaických panelů, ale vzhledem k roz-
detektory proti jeho přelezení, prostřihu sáhlé síti kabelů také mědi. Protože součástí 
nebo nadzdvižení a následně by bylo objektu FVE je i instalace vysokého napětí, 
zapotřebí kamerami CCTV s IR přísvity osobám, které sem vniknou neoprávněně, 
ověřovat zdroj poplachu.hrozí vážné poranění s možným následkem 

smrti.

Jedním z nejvýznamnějších solárních parků ve Španělsku je solární elektrárna Abertura, 

která představuje investici ve výši přesahující 225 milionů EUR. Pro ochranu obvodu 

o délce 9 km zde bylo instalováno 27 termocitlivých kamer FLIR se SW analýzou obrazu.



31www.abbas.cz { }BULLETIN11Q1

Využití trvalé fyzické ostrahy na objektu bylo 
z důvodu finanční náročnosti zamítnuto. 

Pro použití varianty s termocitlivými kamerami 
FLIR se společnost rozhodla na základě 
důkladné kalkulace celkových nákladů, které 
se skládají z pořizovacích nákladů, z nákladů 
na instalaci a samozřejmě (a zejména) 
z provozních nákladů.

Pro ochranu obvodu objektu o délce 
9 kilometrů byly nainstalovány termocitlivé 
kamery FLIR: 2x VSR-6, 6x SR-19, 5x SR-35 a 

námi provozovaných elektrárnách, mohu 12x SR-50. Je tak vytvořena prostorová 
pouze konstatovat, že je jednoznačně perimetrická ochrana obvodu celé fotovoltaické 
nejvýhodnější. Prakticky nezaznamenáváme elektrárny. Další 2 termocitlivé kamery 
žádné falešné poplachy a jsme schopni chránit FLIR SR-100, upevněné na polohovatelné 
celý obvod objektu pouze jedním operátorem.“ hlavici, byly instalovány zvlášť jako doplněk 
říká pan Escalada.k tomuto řešení. 

„Jsme rozhodnuti, že v dalších elektrárnách, Princip vnitřní perimetrické prostorové ochrany 
které budeme stavět, zcela jednoznačně je docela jednoduchý a spočívá v umístění 
zvolíme stejné řešení. A pokud bude nutno všech kamer na samostatných sloupech podél 
nahradit systém zabezpečení ve stávajících celého obvodu objektu. Je využit software FLIR 
elektrárnách, bude použit také systém s Sensors Manager s algoritmem pro analýzu 
termocitlivými kamerami.“ uzavírá pan videa, který umožňuje detekci potencionálního 
Escalada.narušitele střeženého obvodu, v němž je 

definována chráněná zóna. Jestliže narušitel 
Systém FLIR je velmi dobře aplikovatelný i překoná čáru, která je nastavena ve video-
na zabezpečení solárních systémů menšího analýze, dojde ke spuštění poplachu. 
rozsahu, které se realizují v České republice a Operátorovi se automaticky zobrazí náhled 
se kterými má společnost ABBAS, a.s. kamery, která poplach spustila a může určit, 
rozsáhlé zkušenosti.zda se jedná o falešný poplach vyvolaný např. 

zvěří, či nikoliv. Součástí řešení jsou 
Společnost ABBAS, a.s. je specializovaným záznamová zařízení FLIR systémů, která 
dodavatelem bezpečnostních a slaboproudých nepřetržitě zálohují všechna data z kamer. 
systémů a je výhradním distributorem Zařízení mají dostatečnou kapacitu 
technologií FLIR v České republice. pro ukládání záznamu po dobu 15 dní, poté se 

data přepisují.

„S termocitlivými kamerami jsme velmi 
spokojeni. Jedná se o finančně efektivní řešení, 
které má během provozu velmi nízkou 
spotřebu energie a současně nepotřebujeme 
velký objem stavebních prací. Srovnám-li tento 
systém s jinými, které používáme v dalších 

Nízké celkové náklady na vlastnictví 
systému termocitlivých kamer FLIR

Řešení vnitřní perimetrické prostorové 
ochrany objektu

Termocitlivé kamery preferované řešení

martin.cechak
@abbas.cz
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Vymysleli jsme pro naše děti úkol, aby nám do časopisu nakreslily svou 

představu o tom, co v práci děláme. Menší děti, které umí kreslit jen 

pavouka nebo sluníčko, jsme vynechali a naopak starší děti se vyřadily 

samy s tím, že to pro ně už nebyla taková výzva. Nakonec se našlo osm 

malířů a tady vidíte výsledek. 

A jak si představuje váš syn/dcera v práci vás? Zašlete nám 

do 30. 6. 2011 obrázek na téma „Tatínek/maminka v práci“ 

na adresu Abbas, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno nebo scan 

obrázku (ve formátu .jpg) na adresu marketing@abbas.cz. 

K obrázku připojte krátký popis, jméno a věk dítěte a vaše jméno. 

Obrázky otiskneme v dalším čísle Bulletinu. Na ty nejlepší malíře 

čeká krásné překvapení!  

Dětská vernisáž 
„Namaluj tatínka/maminku v práci“

aneb

Jituška Čecháková 12 let 
tatínek u počítače, za oknem není raketa, 
ale jeřáb z vedlejší stavby

Davídek Kellner 6 let 
tatínek ve své kanceláři, napravo golfová 
souprava, nalevo notebook s myší

Hanička Čecháková 8 let 
tatínek u počítače, nad ním 
propracované firemní logo

Karolínka Kellnerová 3 roky 
táta s růžovým obličejem, asi zuří

zaměstnanci
Abbas, a.s.

SOUTĚŽ



Emička Šťovíčková 5 let 
máma v kanceláři se svým šéfem, který vypadá 
na velké zvíře

Vašík Slavíček 9 let 
táta před skladem se svým služebním autem

Elinka Mašínová 4 roky 
máma v práci, podobnost kolegů se 
čtyřlístkem je čistě náhodná

Kristýnka Tlustá 7 let
tatínek u počítače

Abbasácká kasička pomáhá nemocným dětem

Mikulášská trochu jinak

Za loňský rok se v našem prasátku nashromáždily „dobrovolné pokuty“ ve výši 1040 Kč a jak 
jsme přislíbili v minulém čísle Bulletinu, tato částka je určena nemocným dětem. Dětské oddělení 
Psychiatrické kliniky FN Brno zůstává většinou stranou jakéhokoliv zájmu sponzorů, proto jsme 
se rozhodli nakoupit dětem všemožné potřeby pro malování, lepidla, nůžky, křídy apod.

Blížil se Mikuláš a my jsme v něm viděli další příležitost se neformálně sejít a společně se pobavit. 
Kromě dobrého jídla a pití je každoroční tradicí mikulášského večírku i tombola, do které každý 
donese nějakou „zajímavou“ věc, a tu potom vyhraje někdo jiný. Tentokrát jsme se ale rozhodli 
vložit do této akce více dobročinnosti a místo tomboly uspořádat aukci, jejíž výtěžek bude 
věnován na charitativní účely. 

Tato myšlenka nás všechny zaujala a každý jsme přispěli do aukčního katalogu hned několika 
příspěvky. Sešla se spousta zajímavých věcí, od náušnic, přes stolní lampičky, lahve vína, až 
po pivní soudky, obrazy a části nábytku.
Večer jsme si všichni užili a jeho výsledkem byla částka 25 000 Kč, která bude použita na úhradu 
mzdových nákladů lékařek domácího hospice při Hospici sv. Alžběty v Brně, které nejsou 
součástí úhrad od zdravotních pojišťoven. Domácí hospicová péče je poskytovaná v přirozeném 
prostředí pacientů trpících nevyléčitelným onemocněním v pokročilé a konečné fázi. Péče je 
zaměřena na kvalitu života nemocného, na potřeby tělesné a zároveň na potřeby sociální, 
psychologické a spirituální.

Abbasácká 
kasička

25 000,-

 
je nástrojem 
firemní kultury, 
do které provinilec 
proti firemním 
pravidlům 
dobrovolně vloží 
malý obnos.

Částka pokryje 
54 návštěv 
u pacientů v jejich 
domácnostech a 
zajistí se tak péče 
lékařek v domá-
cím hospici na 
cca 3 měsíce.
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Špicberky
Odpočinek je pojem, pod kterým si každý 
představí něco jiného. Někdo relaxuje 
v obchodním centru zkoušením nových 
módních prvků, někdo má rád ticho a prázdno. 
Pro vyznavače ticha a prázdna mám jeden tip. 
Svalbard neboli Špicberky. Souostroví 
posazené uprostřed severního ledového 
oceánu jen o málo menší než Česká republika 

2s hustotou osídlení 0,04 člověka/km  a 
s cca 3000 ledními medvědy.

Na všechny starosti zapomenete, když se Signál z mobilního telefonu tu nehledejte, zato 
v tom mraze budete svlékat, abyste přebrodili můžete jít měsíc jedním směrem a člověka 
ledovcovou řeku, anebo když budete kolem nepotkáte. Společnost vám budou dělat 
stanů stavět poplašný ohradník proti medvědi, sobi, polární liška, tuleni, neustálý vítr 
medvědům.a zima.

Moulin nebo mlýn
Co se vám vybaví, když se řekne Provence? 
Možná trochu kýčovité obrázky vinic, 
azurového pobřeží, mužů hrajících pétanque, 
lány levandule či větrné mlýny? Pokud se 
vydáte ten světa kraj a navštívíte tento kus 
země, zjistíte, že vše je skutečné, plné barev a 
vůní a nepřekonatelně krásné. Není tomu tak 
dávno, co jsem i já se svým manželem 
podnikla cestu do jižní Francie.

Malé déjà vu s nádechem vzpomínek z této 
dovolené jsem zažila v létě nedaleko Brna. Při 
jedné cestě po jihomoravském venkově jsme 
narazili na malou  vesničku Ruprechtov s 
kouzelným kamenným větrným mlýnem. 
Mlýn je rekonstruovaný a lze se v něm 
ubytovat. Pro letní romantickou noc jako 
dělané ;o)).

Je jen na vás, jestli zvolíte českou nebo 
francouzskou verzi větrného mlýna. Věřím, že 
zažijete něco mimořádného.

Tipy na výlety

milan.tlusty
@abbas.cz

renata.striteska
@abbas.cz

Svalbard je jedno 

z posledních míst, 

kde vládne 

„civilizační klid“.

svalbard.net

Podrobnosti 

najdete na 

mlynruprechtov.cz
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www.abbas.cz | www.videonetbox.com

kompaktní flexibilní nadčasový

Univerzální videoserver pro Vaši síť!
VideoNetBox je kompaktní Full HD hybridní server, který zvládne kromě Full HD kame ri normální IP kamery a 
analogové kamery.

VNB může být používán v síti jako čistě multifunkční video server a streamer, ale je navíc schopen provádět 
záznam na pevné disky ve formátu H.264.

Systém můžete přizpůsobit vašim požadavkům a vaší síťové infrastruktuře, prostřednictvím individuálních 
možností konfigurace. VNB nabízí plnou funkčnost v malém provedení.

• 

• Standartně 2 videovstupy, maximálně 8

• Snadná konfigurace po síti

• Snadná instalace s mnoha možnostmi montáže

• IP, hybridní nebo klasický analogový provoz

Videoserver s nahráváním

Přenos obrazu rychlostí od 10 kbps!

Doporučujeme!

•

3 MP)

• 1/2,5“ 5megapixelový CMOS snímač s 

technologií

• Elektronické přepínání den/noc

• Napájení: PoE nebo 12 V DC

Rozlišení: SD, HD (720p, 1080p, 2 MP, 

•

• 1/2,5“ 5megapixelový CMOS snímač s 

technologií

• Elektronické přepínání den/noc

• Napájení: PoE nebo 12 V DC

Rozlišení: SD, HD (720p, 2 MP)

HD Kamery

DF4900HD / DDF4900HDV

DF4500HD / DDF4500HDV



Oslava se konala na brněnském sportovním k nebi a zapsaná přání vynesl do výšin. Byla to 
letišti v Medlánkách, tedy možno říct na zelené úchvatná podívaná na množství pohupujících 
louce, čerstvém vzduchu a pro dokonalost se světel na nočním nebi. Konec příjemného 
bylo ten den rozsvíceno světlo nejvyšší, které večera dovršila kapela Pavla Helana, která 
nás hřálo, jak nejlépe dovedlo. Pro hosty byl zahrála pár osvědčených šlágrů k tanci i 
připraven prostorný party stan s posezením, poslechu. Pak už padla rosa, hosté se rozešli a 
občerstvením a tanečním parketem. Celým zůstala jen vzpomínka na jeden krásný letní 
dnem pak provázela krásná a temperamentní den, který jsme strávili společně, v kruhu lidí, 
moderátorka Jana Musilová, kterou znáte které spojuje nejen práce, ale i přátelství.

z prken Městského divadla jako skvělou Patnáctiny naší společnosti jsme oslavili ještě 
herečku a zpěvačku, ale možná si vybavíte i její jednou, a to 1. října nedaleko hradu Veveří. 
působivý hlas jako agentky Scullyové ze seriálu Protože jsme nadšení cvoci, kteří se rádi baví, 
Akta X. Po úvodním hudebním vystoupení program oslavy byl rozdělen do dvou částí. 
následoval proslov výkonného ředitele První část byla zasvěcena sportu a druhá, 
společnosti Petra Kellnera, který se dotkl jak večerní, se nesla v duchu šedesátých let a 
minulosti, tak i budoucnosti společnosti a hnutí Hippies. 
především byl poděkováním přítomným 
hostům za jejich mnohaletou spolupráci. Sportovně jsme se vyžili na bowlingu a část 

z nás usedla na brněnské přehradě do Dračí 
Dále se už program ubíral v tónu zábavy a lodě. Chopili jsme se pádel a hodinu jsme se 
veselí. Mohli jsme se nechat unést magií snažili rozhýbat tuto vratkou bárku ve směru 
kouzelníka Richarda Nedvěda, kterého dopředném v rytmu určovaném ranami 
následně vystřídala poněkud hlasitější skupinka o zvučný buben. Bylo to k nevíře, ale obkroužili 
bubeníků a kdo měl chuť a rytmus v těle, jsme téměř celý Prygl. Dva odvážlivci byli 
zabubnoval si na bubnech a bubíncích dokonce tak nadšeni, že se v přehradě i 
rozličných velikostí a tvarů. Po této muzikant- vykoupali. 
ské divočině následovala chvilka oddechu při 
promítání fotografií, které se za historii firmy Večer pak pokračovala nálada neméně bujaře. 
nashromáždily. Čas neuvěřitelně pádil a slunce Jak už bylo řečeno, tématem večera byla 
se brzy schovalo za obzor. Nastal čas pro šedesátá léta. Kostýmy hýřily barvami, 
barmanskou show, při které za hlasitého vzduchem se nesla vůně vepřové kýty a 
skandování ukázala dvojice barmanů svoji k poslechu nám hrál jukebox. Možná jsme 
zručnost a vzduchem létaly i hořící láhve. představu Hippies nenaplnili bezezbytku, ale 

rozhodně jsme se hodně zasmáli, pobavili a 
Večer světel však nekončil. Každý z hostů zatrsali si. Tak napřesrok zase. Ať je na co se 
dostal lampion štěstí, na který si mohl napsat koukat a nač vzpomínat. 
své přání a po zapálení se jeho lampion vznesl 

renata.striteska
@abbas.cz

To ráno se zdálo být jako každé jiné páteční ráno. Pro někoho pracovní, pro jiné prázdninové, 
ale pro pár desítek lidí poněkud výjimečné. Proč vlastně? Bylo 20. srpna 2010, den zasvěcený 
oslavě úctyhodného výročí patnácti let, kterého naše společnost dosáhla. Slavnost dostala 
příhodný název „Teenage party“, tedy setkání v duchu mladistvé radosti, pohody a zábavy.  

Teenage party vs. Hippies party

Teenage party
>

>

>

>

Hippies party
>

> 

>

>

 počet hostů: 182

 snědlo se 20 kg 

grilované zeleniny a 

500 ks zákusků

 20 stvolů jedlých 

orchidejí ozdobilo 

350 míchaných koktejlů

 28 minut trval ořez 

selete (dle kuchaře to byl 

rekord)

 počet hippies: 34

snědli jsme 5 kg uzené 

vepřové kýty

 vypili jsme ... litrů 

„zelené”

 220 bodů nahrál Pepa 

Jindra na bowlingu
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Kdo je patronem hasičů, kominíků a všech, Jaká je země původu značky 
kteří pracují s ohněm? Dominus Millenium?

Za kolik vteřin byla schopna Lancia Delta S4 Které řešení perimetrické ochrany 
zrychlit na šotolině z 0 na 100 km/h? nepotřebuje výkopové práce a instalaci 

kabeláže?

Jaká je maximální rychlost aut při 
rozpoznávání registračních značek Která kamera značky Bosch je dodávána 
systémem Aves? s varifokálním objektivem 2,8 až 10 mm?

Kdo je výrobcem produktu VideoNetBox? Ze kterého roku je dochována 1. zmínka 
o pivovaru Černá Hora?

a) Svatý Valentýn a) Česká republika

b) Svatý Florián b) Německo

c) Svatý Petr c) Japonsko

a) 2,3
a) Tutorisb) 4,1
b) Solarisc) 6,9
c) Pitoris

a) 80 km/h a) IP 255

b) 120 km/h b) IP 115

c) 250 km/h c) IP 225

a) Axemax

b) Esser

c) Dallmeier

KVÍZ

?
Četli jste pozorně?
Otestujte se a vyhrajte!

Označte správné odpovědi na všechny otázky 

našeho kvízu a vyhrajte jednu z nejoblíbenějších 

„dospěláckých“ her současnosti! Vždy je správná 

jen jedna odpověď.

V kvízu označte správné odpovědi, vyplňte informace o Vás a 
do 30. 6. 2011 zašlete poštou na adresu Abbas, a.s., Edisonova 5, 
612 00 Brno nebo stránku naskenujte a pošlete e-mailem 
na adresu marketing@abbas.cz. Tři nejpozornější čtenáři se můžou 
těšit na jednu z nejoblíbenějších „dospěláckých“ her současnosti!

Výherci soutěže z Bulletinu č. 4: Ing. Tomáš Valer, JIMI CZ, a.s. 
a Zdeněk  Smolař, DAG, spol. s r.o.

1. 5.

2. 6.

7.

8.

3.

4.

Nový BULLETIN11Q1, jak se Vám líbí?

Které články Vás zaujaly nejvíce?

O jakém tématu byste si chtěl přečíst v příštím čísle?

Máte pro nás další podněty či připomínky? Rádi se je dozvíme:

Vaše jméno:

Telefon:

E-mail:



PRAHA
Nad strouhou 6
147 00 Praha
T +420 221 416 811
F +420 221 416 888
M +420 602 777 000
praha@abbas.cz

OSTRAVA
Slévárenská 16
709 00 Ostrava
T +420 596 611 984
F +420 596 612 059
M +420 602 777 222
ostrava@abbas.cz

BRNO
Edisonova 5
612 00 Brno
T +420 541 240 956
F +420 541 240 955
M +420 602 777 999
abbas@abbas.cz

www.abbas.cz
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