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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly  MGS-S-REF-E-14.3 sú technické špecifikácie kamerových 
systémov pre výrobné jednotky (VJ) v SLOVNAFT, a.s. 
 
Súvisiace časti a kapitoly:: 

 MGS-S-REF-E-3.6, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä MGS-S-REF-E-1.4. 

 

Kapitola MGS-S-REF-E-14.3 nahrádza: 
kapitola MGS-S-REF-E-14.3 je novou normou v systéme podnikových noriem MGS-S-
REF-E. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-14.3 bola vypracovaná útvarom Rozvoj projektov - Skupina 
projektových inžinierov. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
CCTV: je uzavretý televízny okruh, používaný pre prenos signálu kamier na limitovaný 
súbor/počet monitorov.  
 
Video kamera: je elektronické zariadenie používané na získanie záznamu pohyblivého 
obrazu, pôvodne vyvinuté pre televízny priemysel, avšak v súčasnosti využívané i pre iné 
účely.  
 
IP kamera: je video kamera s internet protokolom (IP), ktorý sa používa na prenos video 
signálu v digitálnej podobe cez väčšinu lokálnych dátových sietí (LAN). 
 
DOME kamera: je označenie pre kameru, ktorá je umiestnená v kryte s polguľovou 
priehľadnou plochou. 
 
Statická kamera: je označenie pre kameru v pevnom kryte s mechanickým držiakom, 
ktorý je nastaviteľný pod rôznym uhlom na vertikálnom aj horizontálnom podklade. 
 
Polohovacie zariadenie: je elektromechanické zariadenie pre nastavenie polohy kamery 
vo vertikálnom a horizontálnom smere. 
 
Digitálny video rekordér: je elektronické zariadenie alebo počítač, vybavený príslušným 
aplikačným softvérom, ktoré umožňujú nahrávanie obrazu v digitálnej forme na pevný disk 
alebo iné lokálne, alebo sieťové pamäťové zariadenie. 
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3. Všeobecne 

Tieto technické špecifikácie sa vzťahujú na kamerové systémy určené na sledovanie 
technologických procesov na výrobných jednotkách. 
Účelom týchto kamerových systémov nie je zabezpečenie ochrany a obrany podniku.   

3.1 Požiadavky na kamerový systém 

3.1.1 Elektromagnetická kompatibilita 

3.1.1.1 Kamerový systém musí by odolný voči rušivým impulzom generovaných inými 
zariadeniami. 

3.1.1.2 Prípadné rušiace signály kamerového systému nesmú ohrozovať prevádzku iných 
zariadení. 

3.1.2 Kamerový systém musí umožniť bezproblémové sledovanie cieľových oblastí bez 
slepých miest. Obsluha kamerového systému musí byť nekomplikovaná a vhodná pre 
bežných užívateľov. 

3.1.3 Teplota 
Vonkajšie zariadenia kamerového systému musia umožniť prevádzku v rozsahu od -20 ºC 
do +40 ºC. Vnútorné zariadenia kamerového systému musia umožniť prevádzku v rozsahu 
od 0 ºC do +40 ºC. 

3.1.4 Prach 
Všetky kamery musia byť odolné voči prachu, s príslušným krytím Vo veľmi prašných 
prostrediach musia byť kamery vybavené vhodným zariadením pre odstraňovanie prachu 
(napríklad stieračom s ostrekovačom). 

3.1.5 Voda a para 
V priestoroch s vysokou vlhkosťou kamerový systém musí byť chránený krytmi s vhodným 
stupňom ochrany (IP 5x). V prípade potreby musia byť vybavené taktiež vhodným 
antikondenzačným ohrevom. 

3.1.6 Kamery a polohovacie zariadenia, umiestnené vo výbušnom prostredí, musia byť 
vybavené nevýbušnými uzávermi vhodnými do príslušného priestoru a prostredia v mieste 
inštalácie.  

3.1.7 Káblové systémy kamerového systému musia byť vyhotovené v zmysle platných 
štandardov MGS-S-REF-E-3.6. 

3.1.8 Kamerový systém musí: 

 byť schopný prevádzky s, v podniku existujúcimi, kamerovými systémami 
(kompatibilita), 

 umožniť aktualizáciu a rozšírenie, 

 vyhovovať slovenskej legislatíve. 

3.1.9 Počet signálových vodičov má byť navrhnutý tak, aby minimálne 50% zostalo na 
ďalšie rozšírenie a opravy (rezervy). 
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4. Krátky popis existujúcich kamerových systémov 

Poznámka: všetky nové kamerové systémy majú mať minimálne funkcionalitu, uvedenú 
nižšie. 

4.1.1 Existujúce kamerové systémy sú inštalované čiastočne vo výbušnom prostredí 
výrobných jednotiek a čiastočne vo vysoko agresívnom prostredí. 

4.1.2 Prevažná väčšina kamerových systémov inštalovaných v SLOVNAFT, a.s., je 
riadená počítačom cez grafické rozhranie. 

4.1.3 Hlavným riadiacim prvkom existujúcich kamerových systémov je osobný počítač 
(PC). Riadiaci program bežiaci na PC má nasledovnú funkcionalitu: 

a) výber kamery, ktorej obraz sa zobrazuje na monitore, 

b) programovanie kamier a kamerových polohovacích zariadení, 

c) otáčanie kamier, približovanie zobrazovanej scény (ZOOM) a zaostrovanie 
objektívov kamier, 

d) riadenie nahrávacích zariadení (videorekordérov), 

e) vytváranie ďalších monitorovacích bodov pomocou pripojenia na riadiaci počítač 
iného kamerového systému (zdvojené riadenie), 

f) definovanie prístupových práv a hesiel v prípade prístupu do viacerých 
kamerových systémov (úrovní), 

g) špecifikácia a zmena systémových parametrov, 

h) nastavenie rýchlosti otáčania polohovacieho zariadenia, 

i) nastavenie zrýchlenia polohovacích zariadení kamier pri zmene polohy “mäkký 
štart”, 

j) kompenzácia záklonu kamery pri zastavení, 

k) kamerový systém musí umožniť sledovanie minimálne 32 lokalít. 

5. Požiadavky na komponenty kamerového systému  

5.1 Kamery 

5.1.1 Požiadavky na statické kamery: 

 použiť minimálne 1/3” obrazový senzor, 

 digitálne spracovanie signálu, možnosť hybridnej prevádzky, umožňujúcej pripojiť 
kamery aj na existujúce analógové zariadenia, 

 inteligentná kompenzácia oslepenia silným svetlom, 

 IR filter s automatickým prepínaním režimu Deň / Noc, 

 maskovanie zobrazovaných zón, 

 inteligentné nastavenie objektívu, 

 variabilné programovacie režimy pre rozličné situácie, 

 zabudovaný senzor pohybu s výstupom cez zabudované relé alebo Bilinx 
(obojsmerné komunikačné rozhranie), 

 dynamické zvyšovanie citlivosti, požadovaný dynamický rozsah minimálne 120 dB 
pre 20 bitové spracovanie obrazu, 

 horizontálne rozlíšenie televízneho obrazu minimálne 540 riadkov, 

 odstup signálu a šumu musí byť väčší ako 48 dB, 
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 obmedzenie dynamického šumu, 

 možnosť inverzného zobrazenia. 

5.1.2 Požiadavky na DOME kamery: 

 digitálne spracovanie signálu, 

 možnosť hybridnej prevádzky, umožňujúcej pripojiť kamery aj na existujúce 
analógové zariadenia, 

 inteligentná kompenzácia oslepenia kamery, 

 zameniteľné regulátory, komunikačné moduly, kamery, kryty, a  konzoly, 

 pokročilé maskovanie privátnych oblastí, 

 správa poruchových hlásení prostredníctvom nastaviteľných pravidiel, 

 prenos signálu pomocou netienených skrútených párov vodičov, 

 použitie kompenzovaných vedení, 

 podpora viacerých komunikačných protokolov, 

 IR filter s automatickým prepínaním režimu Deň / Noc, 

 horizontálne rozlíšenie televízneho obrazu minimálne 540 riadkov, 

 odstup signálu a šumu musí byť > 48 dB, 

 obmedzenie dynamického šumu. 

5.2 Digitálny videorekordér 

5.2.1 Požiadavky na digitálny  videorekordér: 

 hybridný analógovo / IP digitálny videorekordér, minimálne 32 vstupných kanálov 
pre analógové kamery s možnosťou dodatočného pripojenia ďalších 32 sieťových 
kamier alebo videorekordérov, 

 kompatibilita a možnosť pripojenia do existujúceho bezpečnostného kamerového 
systému v objekte SO 6401, 

 možnosť pripojenia klientskych staníc do domény SVK v existujúcej intranetovej 
sieti (IS), 

 zobrazenie a nahrávanie HD videa v rozlíšení CIF alebo 4CIF 2CIF, 

 vzdialený prístup a monitoring systému cez prehliadač WEB stránok, 

 detekcia neautorizovanej manipulácie s kamerami, 

 možnosť riadenia kamier cez podporované protokoly, 

 možnosť exportovať video zápisom na záznamové DVD médium, 

 možnosť pripojenia binárnych vstupov a výstupov pre prevádzkové a poruchové 
hlásenia. 

 kapacita interného pevného disku vo videorekordéri musí byť dostačujúca na 30 
dní archívneho záznamu,  

 pre 8 kanálový záznam použiť pevný disk o kapacite minimálne 500 GB, 

 pre 16 kanálový záznam použiť pevný disk o kapacite minimálne 1 TB, 

 pre 24 kanálový záznam použiť pevný disk o kapacite minimálne 1,5 TB. 
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5.3 Riadiace programové vybavenie 
 

 architektúra riadiaceho software: klient - server, 

 možnosť správy užívateľských práv, 

 možnosť riadenia a administrácie celého systému,  

 možnosť monitorovania používania administratívnych funkcií, 

 možnosť konfigurácie virtuálnych maticových funkcií, 

 podpora analógových monitorov a CCTV riadiacich klávesníc, 

 možnosť prehrávania nahrávok a zobrazovania živého obrazu podľa nastavenia, 

 možnosť nastavenia pripojenia ďalších klientskych staníc, 

 možnosť zobrazenia dvoch, alebo viacerých obrazoviek jednému klientovi, 

 možnosť grafickej vizualizácie umiestnenia jednotlivých kamier na monitorovanom 
objekte.   

6. Pripojenie do ostatných kamerových systémov v SLOVNAFT, a.s.  

6.1.1 CCTV kamerový systém má byť kompatibilný a pripojiteľný do všetkých existujúcich 
kamerových systémov pre výrobné jednotky v SLOVNAFT, a.s., a Slovnaft 
Petrochemicals, s.r.o. 

6.1.2 CCTV kamerový systém má byť kompatibilný a pripojiteľný do všetkých kamerových 
systémov obrany a ochrany SLOVNAFT, a.s. a Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. 

6.1.3 Ak kamerový systém bude využívaný aj pre účely obrany a ochrany podniku, potom 
aktuálne technické požiadavky na kamerový systém poskytne tiež útvar obrany a ochrany.    

7. Napájanie kamerových systémov elektrickou energiou 

7.1.1 Každý CCTV kamerový systém má byť napájaný zo zdroja nepretržitého napájania 
(UPS). 


