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Ucelené dohledové řešení pod jednou značkou

Společnost TKH Group těží z 40-letých zkušeností na trhu bezpečnostních 

technologií, během kterých se jí podařilo postupnými transformacemi 

(z původní společnosti NKF) a akvizicemi (značky Siqura, VDG, Tattile, 

Grundig,  aj.) integrovat ucelenou nabídku kamer a dohledového řešení pod 

jednu značku TKH Group. 

Vedle IP kamer pro dohledové CCTV systémy nabízí výrobce řadu speciálních modelů s certifikací pro použití v dopravě nebo ve 

výbušném prostředí. Dostupné jsou také termální kamery včetně modelů s inteligentní analýzou obrazu pro detekci narušení za 

každého počasí. Produktové portfolio značky SIQURA doplňuje také široká nabídka příslušenství IP kamer, video enkodérů, optických 

konvertorů a síťových prvků. 

Portfolio SIQURA pro dohledové řešení:   

  Bezpečnostní dohledové kamery v provedení Box, Dome, Bullet, Fisheye 

  Speciální kamery pro dopravní aplikace řady XCU a TPU    

  Kamery do výbušného prostředí řady ExPLORE s certifikací ATEX a IECEx 

  Kamery Xtreme do drsného prostředí (průmysl apod.)   

  Mediakonvertory a switche

  Kamery s integrovanou analýzou pro detekci překročení perimetru (PID)

  Termální IP kamery 

  Video enkodéry a řešení Video over Fiber



VDG Security Solution nabízí vlastní Video Management System. Jedná se o univerzální softwarové řešení umožňující inteligentní 

video analýzu pro jakékoliv IP zařízení. Vynikajících výsledků dosahuje zejména u rozpoznávání obličejů a SPZ. V kombinaci s IP 

kamerami poskytuje software VDG Sense perfektní řešení pro jakoukoliv bezpečnostní situaci jako je ochrana perimetru, ochrana 

pozemku, krádeže a prevence proti vandalismu. Software splňuje náročné požadavky na vysoce kvalitní kamerové bezpečnostní 

systémy. 

Portfolio VDG Security Systems pro dohledové řešení:  

  VDG Sense - unikátní high-end video management systém (VMS)

  Výkonné servery pro VMS a záznam videa

  Klientské stanice pro správu VMS a video dohled

  IR reflektory

  Široká škála příslušenství

Tattile nabízí unikátní řešení pro Inteligentní dopravní systémy. Pomocí kamer a inteligentní videoanalýzy, která probíhá přímo v 

kameře, umožňuje rozpoznávání SPZ, barvy vozidla, modelu a značky Jde o stand-alone řešení, které funguje v řežimu Plug&Play. 

Silné stránky Tattile systému jsou zejména spolehlivý hardware, snadno použitelný software, maximální integrace a flexibilita. 

Kamery jsou určené pro náročné aplikace s vysokými nároky na spolehlivost - zejména tedy pro inteligentní dopravní systémy.

Portfolio Tattile pro dohledové řešení:  

  kamery řady SMART s integrovanou detekcí SPZ, barvy vozidla, rozpoznávání modelu, 

     barvy a značky vozidla

  kamery řady BASIC s detekcí SPZ určené pro vjezd/výjezd do areálu či na parkoviště

  speciální kamery řady TRAFFIC LIGHTs detekcí průjezdu na červenou 

  kamery řady SPEED určené pro měření rychlosti
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