Váš partner pro bezpečnostní
slaboproudá a silnoproudá řešení

MDS - Human Presence Detektor
Detektor skrytých osob ve vozidlech

MDS - Human Presence detektor slouží pro detekci osob skrytých ve vozidlech. Systém indikuje pohyb pomocí extrémně citlivých seizmických
senzorů a získaná data následně analyzuje pomocí pokročilých počítačových algoritmů.
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Vysoká účinnost detekce
Snadné použití
Efektivita kontroly
Magnety pro horizontální i vertikální připevnění senzorů
Senzor pro eliminaci zemních vibrací
Senzor pro eliminaci povětrnostních podmínek

■ On-line zobrazení signál ze senzorů
■ Indikace nevhodných podmínek pro měření
■ Zobrazení průběhu testu na přítomnost osob
■ Minimální prostorové požadavky
■ Export výsledků měření
■ Provedení senzorů do venkovního prostředí

MDS - Human Presence Detektor

Váš partner pro bezpečnostní
slaboproudá a silnoproudá řešení

Detektor skrytých osob ve vozidlech

Funkce
Základní charakteristika
Systém MDS zjistí jakýkoliv pohyb generovaný skrytou osobou, která
je ve styku s interiérem nebo nákladem vozu včetně tak malých
signálů, jakými je tep lidského srdce. Indikace pohybu skrytých osob
a tepu lidského srdce se provádí pomocí citlivých senzorů, které jsou
k vozidlu připevněny pomocí silných magnetů buď v horizontální
anebo vertikální poloze.
Ze senzorů jsou data přiváděna pomocí kabelů do počítače, kde
probíhá náročná analýza naměřených údajů a jejich následné
vyhodnocení. Doba měření je cca 30 sekund, přičemž celková doba
kontroly vozidla nepřesahuje 2 minuty a to včetně umístění
a odstranění senzorů.
Černí pasažéři, ilegální přistěhovalci nebo teroristé mohou být

přepravováni v nákladních automobilech či kamionech z jedné země
do druhé, aniž by splňovali zákonné požadavky pro vstup do těchto
zemí. Velmi často jsou nákladní vozy a kamiony zapečetěny anebo
naloženy tak, že znemožňují běžnou vizuální kontrolu nákladního
prostoru.
Odpovědné úřady neustále bojují proti přepravě skrytých osob. Ne
všechny metody, jako například měření koncentrací CO2 nebo
rentgenování nákladních prostor automobilů, jsou vždy spolehlivé
a mnohdy se dají obejít.
MDS (Movement Detection System) je jednoduchá neinvazivní
metoda měření. Jedná se o pasivní detekci, která nemá žádné vedlejší
účinky na lidský organismus nebo na okolní zařízení. MDS je pokročilá

varianta klasického Human Presence detektoru. Jedná se o nejnovější
generaci detektoru skrytých osob, která dokáže během méně než 1
minuty odhalit skryté osoby s téměř 100% spolehlivostí.

Provedení
Díky třem verzím provedení je možné kontrolovat vozy nejen na
stabilních místech, jako jsou přístavy a hraniční přechody, vjezdové
brány do areálů, ale i v terénu, kde se kontroly mohou přesouvat
podle toho, jak se mění pašerácké stezky anebo místa překládky.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Poplachové události
Průvodce poplachem
Historie událostí
Nastavitelné filtry
Logování událostí
Poplachová mapa
Plynulý zoom map
Strom fyzické topologie
Strom logické topologie
Ovládání systémů
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