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2010. június 2.-ára a biztonságtechnikai tagozat szakmai továbbképzést szervezett, melyre a
regionális elvnek megfelelően meghívta a szomszédos megyék szervezetét is. A szakmai Kamara
megyei szervezetének életében először került sor ilyen rendezvényre, remélve, hogy egy folyamat
indult meg, és erre a tagság is igényt tart.
A szakmai ülés témájában a betörésjelző és a zártláncú televíziós rendszerek mai újdonságai
szerepeltek. A rendezvényt a kamara megyei elnöke, Czilják József Úr nyitotta meg, köszöntötte a
szomszédos megyék megjelent szakembereit is, sajnálattal állapította meg, hogy Somogy megyéből a
várt kollégák akadályoztatás miatt nem érkeztek meg.
Reményét fejezte ki, hogy a szakmai konferenciát a jövőben továbbiak követik, egyre növekvő
létszámmal. Hangsúlyozta, a szakmai fejlődés nélkül nem képzelhető el igényes munkavégzés, így
végső soron piacvesztést szenved el, aki nem képezi magát.
A szakmai előadásra a POWERBIZT Biztonságtechnikai Kft. szakembereit kértük fel, akik készséggel
vállalták a bemutató előadás megtartását.
Az előadás részletezésének igénye nélkül az alábbi fő témák szerepeltek a napirenden:

Betörésjelző rendszerek és érzékelők

CCTV kamerarendszerek

IP alapú kamerarendszerek

Rögzítéstechnika
A PARADOX betörésjelző rendszerek hivatalos Magyarországi képviselete a POWERBIZT Kft., így
biztos háttértámogatással áll a telepítők rendelkezésére. A CCTV rendszerek közül bemutatták a
TECHSON berendezéseket, az IP alapú technológiából az ACTI megapixel kamerákat, rögzítés
technikából pedig a NUUO berendezéseket és megoldásokat. A bemutató során az alkalmazásokról
készült filmeket tekinthettünk meg, gyakorlatban láthattuk a felhasználás lehetőségeit, azok
minőségét.
Az előadást követően szakmai kérdésekre adtak választ meghívott előadóink, ismertették a
forgalmazott eszközök támogatási rendszerét, mely 24 órás, és a pihenő- illetve munkaszüneti
napokon is elérhető. A konzultáció során a jelenlévők gyakorlatban tapasztalat jelenségeket
tárgyaltak, jellemző, hogy a kérdezz-felelek több mint egy órán keresztül folyt, és megelégedettségére
szolgált mindkét félnek.
A szakmai összejövetelt abban a reményben zártuk a kis létszámú, de lelkes és aktív kollégákkal,
hogy a következő alkalommal talán nagyobb számban találkozunk, a tagság igénye alapján
összeállított tematika feldolgozása érdekében.
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