
Інтегровані рішення систем безпеки Andover 

Continuum на базі систем контролю доступу 

з охоронною сигналізацією та 

відеоспостереженням



Рішення Andover Сontinuum 

відрізняються
• Вертикальною сумісністю

• На їх основі можна 

створювати специфічні, 

глибоко інтегровані системи 

управління будівлею, в першу 

чергу контроль доступу та 

охоронну сигналізацію

Особливості Andover Continuum

• Виключна 

надійність

• Фактично 

необмежене 

масштабування

• Гнучкість плюс 

адаптивність

функціонування

• Можливість повної 

інтеграції з іншими 

системами

Відмінні характеристики



Надійність

• Кожен контролер зберігає всю 

необхідну для його роботи 

інформацію, в тому числі записи 

персоналу та розклади, таким 

чином, досягається повна 

автономність і незалежність від 

сервера у випадку необхідності

• Серверна і клієнтська частина 

системі побудована на сучасних IT 

технологіях, тобто підтримується 

резервування та відмовоскійкість на 

необхідному в конкретному випадку 

рівні 

Особливості Andover Continuum



Гнучкість та адаптивність 

• Власна потужна мова 

програмування Plain English®

дозволяє реалізувати будь-які 

специфічні, унікальні для Вашого 

об'єкту, запити до функціонування 

системи,  налаштувати Вашу 

інформаційну мережу без 

залучення сторонньої підтримки

• Ви можете отримати доступ до 

Вашої системи з будь-якого 

комп'ютера в Вашій локальній 

мережі чи через Інтернет, при цьому 

доступ може здійснюватись через 

web-браузер. 

Особливості Andover Continuum



Інтеграція

Andover Continuum вдало об'єднує різні системи в єдине 

інтегроване середовище, створює єдину структуру з системою 

відеоспостереження (CCTV), взаємодіє з протипожежною та 

іншими системами управління будівлею

Особливості Andover Continuum
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Основні моменти 

Технології

• Робоча станція Оператора

•Тривоги

•Розклади

•Моніторинг

•Звіти

•Менеджмент Карт Доступу

•Інженерна Робоча станція 

•Конфігурування

•Програмування

•Адміністрування

•База даних SQL

•Керується засобами Cyberstation

•Інтегрований чи окремий  SQL 

сервер

Continuum Cyberstation (робоча

станція)



•Адміністрування Персоналу 

•Реєстрація

•Створення та друк бейджів

•Розклади доступу

•Індивідуальні привілеї доступу

•Унікальні зони

•Групові шаблони

•Реєстрування біометричних даних

•Anti pass-back (Захист від передачі 

карточки, хто йде позаду)

•Глобальний чи локальний

•М'який чи жорсткий

Безпека та Контроль доступу
Основні моменти 

Технології



Тривоги Continuum

• Робота з тривогами 

•Робота з текстовим відображенням

•8 тривог на будь-який об'єкт

•Вибір дій системи

•Варіанти доставки тривоги

•Стратегії розповсюдження

•Менеджмент по розкладу

•Відповідь на тривогу, що 

визначається користувачем

Основні моменти 

Технології



Сповіщення про тривоги

• Варіанти сповіщень

• Відображення на екрані активним 

вікном Alarm Viewer

• Відображення на екрані активним 

вікном відповідного графічного 

об'єкту Graphic

• Відображення на екрані активним 

вікном звітів

• Відображення на екрані активним 

вікном відео

• Аудіо сповіщення

• Сповіщення електронною поштою 

чи пейджинговим зв'язком

• SNMP доставка на необхідні 

робочі станції

Основні моменти 

Технології



Відображення звітів

• Звіти

•Текст, кругова діаграма, стовбчата

діаграма, лінія тренду чи XML

•Надсилання засобами електронної 

почти у вигляді .pdf додатку

•Запис в файл

•Запускаються автоматично 

зарозкладом

Основні моменти 

Технології



• Програмування

•Потужна скриптооснована мова

•Створення ‘функцій’, що часто 

використовуються

•Вичерпний набір команд

•Підтримується всіма контролерами

•Підтримується на робочому місці

•Велика множина програм на одному 

пристрої

•Діапазон тригерних опцій:

•Інші програми

•Зміна значення параметра\стану

•Тривога

•Графічний об'єкт

•Розклад

•Подія доступу

Основні моменти 

Технології

Програмування мовою ‘Plain English’



Контролери та модулі



Дана система контролю доступу з повнотою особливостей 

спроектована для відповідності суворих вимог з безпеки та 

державного регулювання

● Зручна робота по мережі 

● Забезпечує безпечний та зашифрований 
зв'язок між контролерами та робочими 
станціями

● Легко контролювати точки безпеки:

● Двері

● Гейти

● Паркомісця

● Ліфти

● Виробничі приміщення

● Повністю інтегрована з відео

Контроль Доступу, Охорона 

сигналізація



●Вибір апаратної платформи контролю доступу

● ACX 4/8 считувачів, IP контролери на 2/4 дверей

● NetController II з розподіленими модулями контролю доступу

●Особливості розширеного захисту

● Протоколи IPSec/IKE з шифруванням до 192 bit

● Зачинення зони та права доступу, що основані на Condition Threat

Level (рівні безпеки)

●Особливості підключення зчитувачів

● ACX розрахований на 260 бітне шифрування зчитувачів для стандартів 

HSPD-12 и FIPS 201

● Сумісні з широким асортиментом зчитувачів сторонніх виробників, в 

тому числі біометричних

● Підтримка шифрування нових smart card

Основні особливості контролерів



Повна Підтримка для Контролю Доступу:

● Мережевий IP контролер

● Web-Сервер та Конфігураційні Web Сторінки

● RS485 port для підключення Infinet sub-net чи 

обладнання сторонніх виробників

● Збереження до 480,000 Записів Персоналу

● Додаткові Формати Карт (Weigand, ABA, HID 

Corporate-1000, CardKey, Custom Weigand, Custom

ABA)

● Підтримка XDriver

ACX контролер



ACX підключення



Модулі розширення xP

xPBD4

• 4 Входи
• 4 Універсальних Входи
• Цифровий та для 

контролю (опору, 
напруги)

• 4 Виходи
• Реле перемикання
• Перехоплення контролю

• Знімні конектори

xPDO4

• 4 Виходу
• Реле перемикання
• Перехоплення контролю

• Знімні конектори

xPDO2

• 2 Виходи
• Реле перемикання
• Перехоплення 

контролю
• Знімні конектори



ACX підтримує до 2 модулів, плюс дисплей для розширеного вводу 

та виводу конфігурацій

xP підтримка модулів (5720)

Серія ACХ – Модель 5720

хР Модулі Кіл-ть Дверей Зчитувач на вхід Зчитувач на вихід Універсальні входи Цифрові Виходи

- 2 + + 6(3/двері) 2(1/двері)

хPDO-4 2 + + 6(3/двері) 6(3/двері)

хPBD-4 2 + + 10(5/двері) 6(1/двері)

хPBD-4 4 + 10(2/двері) 6(1/двері)

хPBD-4, 

хPDO-4
4 + 10(2/двері) 10(2/двері)

хPBD-4, 

хPBD-4
4 + 10(3/двері) 10(2/двері)



●Зчитувачі

● Підтримуються опції доступні для HID

● 13.56 МГц Smart Cards – DESFire, Mifare, iClass

● 125 кГц proximity зчитувачі

● Зчитувачі комбінованих технологій, наприклад proximity + iClass

● Тільки зчитувачі, зчитувачі з клавіатурою чи біометричні

●Технології карт доступу

● Continuum 37 bit, стандартні Wiegand 26 bit + інші варіанти (Custum)

● Створення та друк беджів доступний з робочої станції Continuum

Cyberstation

Периферія контролю доступу



Інтегровані біометричні зчитувачі

Bioscrypt 4G*

V-station, V-Flex
•Можливості

•Proximity чи iClass smart карти

•Реєстрація відбитка пальця з 

шаблона програмного забезпечення 

Cyberstation Personnel Manager

•Поля даних інтегровані з базою 

даних Continuum

•IP з'єднання для реєстрації 

відбитка пальця

•Wiegand виходи до контролера 

Continuum

•Підтримка Wiegand 26, Continuum

37, HID corporate 1000 35 

*Питання регіональної доступності

Основні моменти 

Технології



Інтеграція з іншими системами



●Вбудовані утиліти Cyberstation

● Video Monitor включає:

●2 відео вигляду

●16 камер на тривогу

●Інтегровані функції контролю доступу

● Video Layout включає:

●До 9 камер в одному вікні

●Підтримуються в web.Client інтерфейсі

●Інтеграція Serial

● Протокол інтеграції Pelco Endura ASCII за допомогою матриці

Відео менеджмент



● До 9 камер на дисплей 

● PTZ з пресетами

● Потокове чи архівне відео

● Запуск відео за тривогою, 

події доступу чи з графічного 

об'єкту

● Доступно в інтерфейсі 

web.Client

Video Layout для продуктів Pelco



Техники інтеграції
Центральна команда розробляє Xdriver інтерфейси 

для сторонніх виробників:
Пожежна: Pelco FX, Notifier, Protec и т.д.

Інтерком: Commend, Stentofon, Alphacom

Охорона: Galaxy, El-Mo

Ліфти: Kone, Otis

Використовуються відкриті стандарти, деможливо
Пряме підключення:   BACnet, SNMP

Xdriver:   LON, Modbus, M-Bus, KNX, XML

Забезпечення інтегрованих рішень
Контроль доступу, Охороні системи, Цифрове відео, 

Освітлення, Пожежна, Ліфти, BMS

Проста інтеграція 
Реакція на події чи послідовності подій, що приходять на входи 

контролера, управління реле, чи іншими об'єктами з 

логуванням



●Інтегровані сторонні системи

Повністю інтегровані  Continuum iBMS

Графічний дисплей

Відео інтеграція

●Інтеграція зі Stentofon

Перехоплення подій в режимі реального часу

Двонаправлений інтерфейс передачі даних

Управління пристроями

Автоматичне відновлення з'єднання

Логування подій

Приклади програм Plain English

Простота установки, налаштування та 

обслуговування

Сумісність з усіма версіями Andover Continuum

Охоронні системи – Управління 

інтеркомом



Дякую за увагу

Тимчук Володимир

Інженер ТОВ “СВБ “Центуріон”


