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Sustainder Observer
Produktový list

Výhody

Re-active: act afterwards Pro-active: possibility to act now!

Integrované, diskrétní řešení

Zabezpečená síť VPN

Plně bezdrátové připojení (4G / WiFi)

Vyměnitelné řešení

AdvancedStandard

Nahrávání

Řešení nabízí 3 až 5 dní úložiště pro 
4 kamerové streamy v nejvyšším 
rozlišení. (1920x1080p).

Video lze stáhnout z požadovaného 
časového období.

To umožňuje přehrát časový úsek 
kolem doby, kdy došlo k trestné 
činnosti (např. krádeži, vandalismu, 
výtržnictví atd.), a může 
poskytnout důkazy.

Živý prohlížeč

Videostreamy lze sledovat v 
reálném čase

To poskytuje jasný přehled o 
aktuální situaci v okolí svítidla a 
může být užitečné pro sledování 
periodických událostí (např. 
sportovních akcí).

Živé zobrazení může být také 
žádoucí pro sledování scény 
poté, co bylo nahlášeno narušení 
nebo detekováno jiným 
senzorem (např. zvukem)..

Události založené na 
spouštění

Vestavěnou funkcí kamer je 
detekce pohybu a možnost spustit 
událost na základě detekce. 

Příkladem možné události je 
odeslání e-mailu se snímkem 
obrazovky fotoaparátu.

To umožňuje v případě potřeby 
okamžitě jednat, aniž by bylo nutné 
neustále sledovat videostreamy.

Rozpoznávání obrazu

S volitelným modulem "Edge 
computing" lze video analyzovat v 
reálném čase a spouštět události 
na základě rozpoznávání obrazu. 

To umožňuje detekovat spíše 
konkrétní akce / scénáře než 
jakýkoli "pohyb", což umožňuje 
přesnější události.

Příkladem může být detekce 
vloupání, přelézání plotu, panika, 
výtržnosti, rvačky atd.

Řešení

Řešení Sustainder Observer nabízí integrované venkovní kamerové řešení pro svítidla Anne i Alexia. Svítidlo Anne 
Observer obsahuje 4 kamery, které poskytují 360° pohled, a Alexia Observer obsahuje 2 kamery s 226° pohledem (113° 
pohled na kameru). Videostreamy lze ukládat lokálně nebo přenášet prostřednictvím bezdrátového spojení 4G nebo 
Wi-Fi. Pomocí volitelných integrovaných modulů "Edge computing" (CPU) lze provádět analýzu videostreamů. Zvukové 
klipy lze přehrávat pomocí volitelného zvukového reproduktoru. Pozorovatel může být dodáván jako samostatná 
kazeta jako doplněk ke stávajícím svítidlům. Pokud je Observer potřeba na jiném místě, lze jej snadno přenést do 
jiného svítidla stejného typu jednoduchou výměnou kazet svítidel.

Způsoby použití
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Sustainder Observer
Příklady použití

Záznam Živé zobrazení Události založené na spouštěči Rozpoznávání obrazu

Sc
én

ář

•  Video je v zařízení uloženo po 
dobu 5 dnů.

• Pokud dojde k incidentu 
(např. poškození dětského 
hřiště), má uživatel možnost 
stáhnout video pro důkazní 
účely.

• Uživatel může hřiště 
kontrolovat pravidelně nebo v 
určitých okamžicích (pokud je 
známo, kdy se na něm 
pohybuje mládež).

• V případě potřeby může 
uživatel vyslat auto nebo 
přehrát zvukový klip.

• Řešení může zaslat fotografie 
v případě pohybu.

• Uživatel obdrží fotografie 
během několika minut a může 
se rozhodnout zkontrolovat 
živý prohlížeč nebo okamžitě 
jednat (vyslat auto / přehrát 
zvukový klip).

• Analýzou videa pomocí 
vestavěného procesoru je 
možné nastavit spouštěče na 
základě velmi specifických 
událostí: vandalismus, panika, 
rvačka atd.

• Uživatel může jednat na 
základě těchto specifických 
spouštěčů.

Vý
ho

dy

• Omezená potřeba úsilí: pouze 
lidská práce potřebná pro 
velmi specifické incidenty.

• Silné důkazy.
• Používání dat pouze z dobrých 

důvodů.
• Nepřetržité ukládání po dobu 

3-5 dnů.

• Možnost jednat okamžitě.
• Lidský úsudek o tom, zda je 

v dané situaci nutné jednat.

• Možnost jednat rychle a 
proaktivně (na základě 
lidského úsudku).

• Monitorování 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu.

• Omezená spotřeba dat.
• Možnost nastavení frekvence 

spouštění.
• Lze nastavit oblast pro 

spouštěče.
• Spouštěče lze použít jako 

vstup pro jiné aplikace (např. 
přehrát zvukový klip).

• Vysoká přesnost (ostatní 
události jsou ignorovány).

• Možnost jednat rychle a 
aktivně (na základě lidského 
úsudku).

• Monitorování 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu.

• Omezená spotřeba dat.
• Možnost nastavení frekvence 

spouštění.
• Lze nastavit oblast pro 

spouštěče.
• Spouštěče lze použít jako 

vstup pro jiné aplikace (např. 
přehrát zvukový klip).

"Převážně zábava a hry" Příležitostné narušení

Příklad použití: Obtěžování / rušení

Situace:

• Dětské hřiště, kde je většinou zábava a hra, ale v noci je náchylné k obtěžování ze strany mládeže a/nebo narkomanů.
• Lidé v sousedství se necítí bezpečně a vadí jim hluk a odpad.
• Policie a sousedská hlídka nejsou schopny tento problém řešit z důvodu omezené kapacity a nepředvídatelnosti.
• Pomocí udržitelného osvětlení s integrovaným pozorovacím přístrojem je možné zlepšit osvětlení a monitorovat

prostor.
• Řešení lze použít různými způsoby, z nichž každý má své (ne)výhody.
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Sustainder Observer
Příklady použití

Detekce dumpingu drogBěžný provoz

Záznam Živé zobrazení Události založené na spouštěči Rozpoznávání obrazu

Sc
én

ář

• Video je v zařízení uloženo po 
dobu 5 dnů.

• Pokud dojde k nějakému 
incidentu (např. k vyhození 
drog v oblasti), uživatel má 
možnost stáhnout video pro 
důkazní materiál.

•  Uživatel může oblast 
kontrolovat pravidelně nebo 
v určitých okamžicích (např. 
kolem půlnoci).

• V případě potřeby může 
uživatel vyslat auto nebo 
přehrát zvukový klip.

• Řešení může v případě pohybu 
zaslat fotografie.

• Uživatel obdrží fotografie 
během několika minut a může 
se rozhodnout, zda 
zkontroluje živý prohlížeč, 
nebo bude okamžitě jednat 
(vyslat auto / přehrát zvukový 
klip).

• Analýzou videa pomocí 
vestavěného procesoru je 
možné nastavit spouštěče na 
základě velmi specifických 
událostí: např. dodávka v 
oblasti mezi 0:00 a 5:00 
hodinou ranní.

• Uživatel může na základě 
těchto specifických spouštěčů 
jednat.

Vý
ho

dy

• Omezená potřeba úsilí: pouze 
lidská práce potřebná pro 
velmi specifické incidenty.

• Silné důkazy.
• Používání dat pouze z dobrých 

důvodů.
• Uložení po dobu 3-5 dnů 24 

hodin denně, 7 dní v týdnu.

• Možnost jednat okamžitě.
• Lidský úsudek o tom, zda je 

v dané situaci nutné jednat.

• Možnost jednat rychle a 
proaktivně (na základě 
lidského úsudku).
Monitorování 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu.

• Omezená spotřeba dat.
• Možnost nastavení frekvence 

spouštění.
• Lze nastavit oblast pro 

spouštěče.
• Spouštěče lze použít jako 

vstup pro jiné aplikace (např. 
přehrát zvukový klip).

•  Vysoká přesnost (ostatní 
provoz / události jsou 
ignorovány).

• Možnost jednat rychle a 
aktivně (na základě lidského 
úsudku).

• Monitorování 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu.

• Omezená spotřeba dat.
• Možnost nastavení frekvence 

spouštění.
• Lze nastavit oblast pro 

spouštěče.
• Spouštěče lze použít jako 

vstup pro jiné aplikace (např. 
přehrát zvukový klip).

Příklad použití: Bezpečnostní aplikace

Situace:

• Nizozemsko se potýká s problémy s nelegálním ukládáním odpadu ve venkovských oblastech, které často souvisí s
výrobou drog.

• Náklady na úklid dosahují až 100 tisíc za incident a dopad na místní komunity je obrovský.
• Pachatele je obtížné vypátrat kvůli rozsáhlým, řídce osídleným oblastem s omezenou infrastrukturou a omezenou

sociální kontrolou .
• Pomocí udržitelného osvětlení s integrovaným pozorovacím přístrojem je možné zlepšit osvětlení v těchto

oblastech a monitorovat prostor 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Řešení lze použít různými způsoby, z nichž každý má své (ne)výhody.



Chodci

Cyklisté

Auta

Motocykly

…
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Sustainder Observer
Příklady použití

Tradiční smyčky

+

+

Přesné údaje

Zajištění soukromí

Možnost počítat ve více směrech 

Možnost přesného rozlišení typů provozu

 Možnost počítání chodců

Snadný přesun na jiná místa

Snadná výměna v případě problémů

Použitelnost pro další aplikace (např. bezpečnost)

Pozorovatel pro pokročilé+

+

+

+

+

+

+

+

Případ použití: (Pokročilé)

Situace:

• Mnohé obce potřebují přesné údaje o intenzitě dopravy, aby mohly rozhodnout o účinných opatřeních.
• Stávající řešení, jako jsou dopravní smyčky, často vyžadují vysoké investice a často mají řadu omezení.
• Například není možné (přesně) určit rozdíl mezi automobily,(mini)dodávkami, nákladními auty, autobusy, 

motocykly, sanitkami, traktory, cyklisty atd. Chodce nelze pomocí smyček měřit vůbec.
• U smyček také není možné zjistit směr provozu (na jízdních pruzích s obousměrným provozem).
• Pomocí osvětlení Sustainder s integrovaným zařízením Observer Advanced je možné provádět velmi podrobné 

sčítání dopravy - zcela bezpečně a anonymně.
•  Pomocí našeho řešení je možné určit typ provozu ve více směrech. Dokonce je možné spočítat, kolik vozidel na 

křižovatce odbočuje vlevo, vpravo nebo jede rovně.
• Uživatelé získají přístup k nezpracovaným datům i ke snadno použitelnému ovládacímu panelu.
• Systém Sustainder Observer je velmi flexibilní: můžete jej použít pro dočasné sčítání dopravy na více místech, aniž 

byste museli budovat novou infrastrukturu, ale jednoduše využít stávající infrastrukturu pouličního osvětlení.
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Sustainder Observer
Příklady použití

Standard Advanced

M
on

ito
ro

vá
ní

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

De
te

kc
e

+ +

+ +

+

+

+

+

+

+

Po
čí

tá
ní

+

+

+

+

+

+

+

Aplikace (neúplné)

Dohled na parkovištích

Dohled nad datovými centry

Ostraha vchodů

Dohled nad čerpacími stanicemi(dočasný) dohled nad akcemi (sport, festivaly, karneval atd.) 

Dohled nad dětskými hřišti

Dozor v uličkách

Dohled v parcích

Detekce pohybu

Zjištění neobvyklé přítomnosti (např. pohyb mezi 0:00 a 5:00 hod.) Detection of 

burglaries

Detekce agresivního chování

Detekce paniky

Zjištění sociálního odstupu 1,5 m

Zjišťování dopravních nehod

Odhalení dumpingu drog

Sčítání chodců

Counting of cyclists

Počítání automobilů

Sčítání traktorů

Počítání nákladních vozidel

Počítání volně žijících živočichů

Počítání počtu žlutých deštníků...

Počítání červených mini coopers s britskou vlajkou na střeše...

+
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Sustainder Observer
Portál kamery (standardní)

Přihlášení

• Bezpečné přihlášení prostřednictvím portálu 
Sustainder Camera Portal.

• Nejsou potřeba žádné další aplikace / VPN.
• Portál Sustainder pokrývá VPN.

Živé zobrazení

• Zvolte pohled z kamery (v případě Anny až ze 4 
kamerových kanálů).

• Pomocí funkce "Quad stream" je možné zobrazit 
všechny (2 v případě Alexia, 4 v případě Anne) kanály 
současně.

Ke stažení 

• Stahování nahrávek.
• Na výběr máte:

• Datum a čas.
•  Délka záznamu.
• Z které kamery chcete stahovat záznamy.
• Název souboru.

• Pro správu využití dat je uvedena odhadovaná 
velikost souboru.
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Udržitelný pozorovatel
Portál ViSense (pro pokročilé)

Snadná konfigurace

1. Nastavte připojení.
2. Kalibrujte horizont.
3. Kalibrujte váhu na základě předmětu se známými 

rozměry (např. osoba o výšce 1,80 m).
4. Označte "oblast zájmu".
5. Vytvořte 1 nebo více "sledovacích masek", ve 

kterých chcete sledovat provoz. 

Živé zobrazení

Po nastavení systému máte přístup k anonymizovanému 
živému prohlížeči, ve kterém můžete sledovat, zda 
systém funguje podle požadavků a zda je provoz ve vaší 
"zájmové oblasti" počítán podle očekávání. Uživatelé 
mohou vidět:

•  Trajektorie dopravy v dohledu.
• Ikona pro typ dopravy (chodci, cyklisté, 

motocykly, auta atd.).
•  Když objekt opustí "oblast zájmu", zobrazí se na 

obrazovce symbol "+".

Přístup k relevantním statistikám

Uživatelé mají přístup k systémovým statistikám v 
přehledném panelu. Všechna data jsou plně 
anonymní. Možnosti na ovládacím panelu jsou:

• Vyberte požadovaný "směr".
• Vyberte požadované datum + časový interval.
• Vyberte požadovaný typ provozu.
• Vytvoření zprávy ve formátu .pdf.
• Export nezpracovaných dat.

V případě potřeby lze přístrojovou desku přizpůsobit 
vašim osobním potřebám. O možnostech se informujte 
u společnosti Sustainder.
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Sustainder Observer
Kvalita obrazu

Osoba @ 5 m Osoba  @ 10 m

Osoba @ 25 m Osoba @ 50 m

Slunečný den Noc

Výška kamery = 4,5 m
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Sustainder Observer
Technické specifikace

Specifikace fotoaparátu
Počet kamerů

Snímač obrazu
 Rozlišení

Horizontální zorné pole 
Vertikální zorné pole

 Objektiv
Minimální osvětlení 

Maximální snímková 
frekvence

Anne: 4 / Alexia: 2
1/2.8” (effective) progressive scan RGB CMOS Max. 

1920x1080p
113°
62°

Fixed iris 2.8mm F2.0
Color: 0.3 lux
50 fps (50Hz)

Funkce fotoaparátu
Streamování videa

Komprese videa
Široký dynamický rozsah (WDR) 

Maximální rozlišení
Analýza

Event Triggers

Čtyřúhelníkový pohled
H.264, Motion JPEG Forenzní 

snímání
1920x1080p

AXIS Video Detekce pohybu 
Aktivní temperační alarm AXIS 
Detekce křížových čar Analýza

Události ukládání okrajů

Úložiště
Karta SD #1

Karta SD č. 2
Kapacita úložiště 256 GB

Dohledová karta s vysokou odolností 256 GB Volitelně
Anne: 4 streamy 1920x1080p 72 hodin (3 dny) Alexia: 2 

streamy 1920x1080p 144 hodin (6 dní)

Připojení
Mobilní zařízení

Wi-Fi

SIM
Sledování polohy

Zabezpeč
ení

4G (LTE)-Cat 4, UMTS, EDGE, GPRS IEEE 
802.11b/g/n
Duální SIM

GPS, GLONASS
VPN, vestavěná brána firewall

Edge computing (volitelně) 
Počet modulů

GPU

CPU

Memory

Anne / Alexia: 1
Pascal 256 jádro, Max. 1,12 GHz 

ARMv8 (64bitový)
Denver 2, 2,0GHz

ARM Cortex-A57, 2,0GHz 8GB 
LPDDR4, 32GB eMMC

Zvukový reproduktor (volitelný)
Jmenovitý výkon
Maximální výkon

Hladina akustického 
tlaku Frekvenční rozsah

20W

40W

107 dBA

60 ~ 20.000 Hz

Životní prostředí
Provozní teplota IP -30 .. +35°C

IP66
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Sustainder Observer
Úhly pohledu

Height 

H(m)

4

5

6

Distance

X (m)

4,8

6,0

7,1

Anne

Alexia

Vertikální pohled Horizontální pohled

Vertikální pohled Horizontální pohled

Height 

H(m)

4

5

6

Distance

X (m)

4,8

6,0

7,1
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