Забезпечення безпеки операцій.
Слідкування за гігієною.
Відеотехнології MOBOTIX
для м'ясних і скотобійних цехів

• Захист від вторгнення і
саботажу
• Контроль доступу для
чутливих зон
• Дотримання холодового
ланцюга
• Контроль гігієнічних вимог
за допомогою виявлення
масок і захисного одягу
• Навантаження й
розвантаження тварин
(охорона тварин)

ВІДЕОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ М'ЯСНИХ І ЗАБІЙНИХ ЦЕХІВ

П'ять ключових областей, в яких
MOBOTIX може підвищити безпеку і
підтримку процесів.
Бійні і м'ясні цехи раз у раз потрапляють в заголовки газет. Безпека
виробничих процесів, питання здоров'я людей і благополуччя
тварин - це делікатні теми. Коли мова йде про суспільне
сприйняття, система безпеки надає відмінний спосіб документувати
дотримання стандартів безпеки та гігієни.
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1 Захист від шпигунства, вторгнення і саботажу
Підприємства такого типу повинні бути захищені від несанкціонованого доступу або

Контроль доступу

проникнення. Захист периметра MOBOTIX може бути реалізований в існуючих системах,
наприклад, включення прожекторів або автоматичних переговорних пристроїв. Також
можливо оповіщення служб безпеки і прямий доступ до зображень з камер через хмару.

2 Контроль доступу
На підприємствах харчової промисловості є зони підвищеної секретності, доступ до яких
дозволений тільки певним особам. Відеотехнологія MOBOTIX допоможе контролювати
доступ в ці зони. Вона також може використовуватися для контролю доступу автомобілів
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3
Дотримання
холодового
ланцюга

доставки за допомогою системи розпізнавання номерних знаків.

3 Відповідність вимогам холодних ланцюгів
Починаючи з доставки та переробки і закінчуючи зберіганням, холодні ланцюга повинні
дотримуватися, документуватися і контролюватися. Камери MOBOTIX працюють надійно
і ефективно, навіть в неймовірно холодних умовах з температурою до мінус 30 ° за
Цельсієм.
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4 Забезпечення дотримання стандартів гігієни та безпеки
До м'ясних і забійних цехів ставлять високі гігієнічні вимоги. Технологія MOBOTIX може
використовуватися для документування та контролю за дотриманням цих вимог.
Наприклад, інтелектуальні камери можуть визначати, чи носить персонал маски. Система
здатна в незалежному порядку включати сигнали тривоги або оголошення.

5 Документування навантаження і розвантаження тварин
При роботі з тваринами їх благополуччя дуже важливо. Це відноситься і до бойні. Тут
наприклад, технологія камер MOBOTIX може використовуватися для контролю і
документування навантаження і розвантаження тварин.
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Захист від шпигунства,
вторгнення і саботажу

Відеосистеми MOBOTIX - надійні, ефективні і
універсальні
В Антарктиді, на Евересті і в Альпах відеосистеми MOBOTIX щодня використовуються в найскладніших умовах. Вони
надзвичайно міцні і витримують температуру до мінус 30 ° C. Обслуговуються корпус забезпечує захист від вологи і
корозії. Порт PoE спрощує подачу живлення на відеосистеми MOBOTIX і робить їх надзвичайно енергоефективними.
Високочутлива оптика, теплові датчики, інфрачервоні випромінювачі та інтелектуальні програми здатні впоратися
навіть зі складними умовами освітлення і видимості, а також з суворими умовами навколишнього середовища.

Інтелектуальні рішення в області
відеобезпеки
Вироблено в Німеччині
MOBOTIX пропонує широкий спектр рішень для всіх аспектів безпеки на
основі відео. Ми розробляємо високоякісні, децентралізовані, енергоефективні
системи, завдяки чому наші клієнти заощаджують гроші на кожній
встановленій системі MOBOTIX.
Наш девіз Beyond Human Vision - це і наша місія: MOBOTIX прагне стати
найбільш надійною компанією, який тільки може бути, - компанією, яка
захищає людей і майно, використовуючи інтелектуальні, кібербезпечні

