
Integrované řešení

Dominus Millennium je optimalizován 
pro plnohodnotné propojení 
s integračními grafickými nadstavbami 
a dalšími technologiemi objektu pro 
vytvoření co nejefektivnějšího 
bezpečnostního řešení. Informace 
o stavech střežení jednotlivých oblastí 
či informace o otevřených oknech 
propojených se systémy měření 
a regulace přispívají k úsporám energie 
bez nutnosti instalace dalších senzorů.

Vyšší provozní odolnost a stabilita

Základním stavebním kamenem 
celého systému je tzv. ústředna. 
Odolnost celého systému proti 
případným poruchám lze zvýšit 
použitím redundantní ústředny, 
kde je zdvojena nejen řídící jednotka, 
ale i záložní zdroje.

Odolnost vůči sabotáži připojených 
detektorů zajišťují dvojité vstupy 
s paralelním vyvážením a rozmítaným 
napájecím napětím. Dalším nástrojem 
pro zvýšení odolnosti vůči sabotáži 
jsou kruhové sběrnice s izolátory 
a systémové zdroje s propracovaným 
elektronickým jištěním.

Jednoduché rozšiřování systému

Snadné ovládání pro uživatele

Otevřené řešení pro propojení s ostatními 
bezpečnostními systémy objektu

Flexibilní programové vybavení

Více jak dvacet let zkušeností v oblasti bezpečnosti

Vývoj a výroba v ČR - možnost zákaznického řešení 
„ušitého“ na míru

Zabezpečení s jednoduchým ovládáním

Vzhledem ke stále rostoucí kriminalitě je dnes elektronické 
zabezpečení pro většinu typů objektů téměř nezbytností. 
Dominus Millennium nabízí efektivní používání systému 
elektronického zabezpečení s rozdělením do mnoha samostatně 
ovládaných oblastí integrovaným systémem kontroly vstupu.

Kombinací elektronického zabezpečení ovládaného 
integrovanou kontrolou vstupu získáváte účinný nástroj 
na ochranu majetku a osob v denním i nočním režimu 
s jednoduchým ovládáním a přesnou evidencí událostí.

Integrovaný systém
elektronického zabezpečení
a kontroly vstupu

Dlouhodobé řešení bezpečnosti 

               bez kompromisů!



Energetika, doprava
Dálková správa velkého množství ústředen 
z jednoho centrálního pracoviště 
s neomezeným počtem klientů, například 
dispečerských pracovišť
Jednoduchá správa uživatelů, jejich hesel 
a identifikátorů s přímou a jednoznačnou 
vazbou na události bezpečnostního 
a přístupového systému je jedním 
z hlavních přínosů integrovaného řešení 
s ústřednami Dominus Millennium
Dostupnost komunikačních protokolů 
pro integraci do již nasazeného 
integračního systému

Průmyslové komplexy
Rozdělení na velké množství samostatně 
ovládaných oblastí (max. 1000 na jednu 
ústřednu)
Logické funkce a softwarové vazby 
umožňují, například ovládání jiných 
technologií pomocí stovek výstupů 
nebo blokování otevření dveří apod.
Klimatizované provedení modulů 
do venkovního prostředí zajišťuje připojení 
technologií pro zabezpečení perimetru

Kulturní památky
Integrovaná bezdrátová nadstavba 
868 MHz se speciálními detektory 
pro střežení obrazů a cenných předmětů 
v galeriích a expozicích
Schválení akreditovanou zkušebnou 
a certifikace NBÚ dle norem ČSN EN 50131, 
ČSN EN 50133 a ČSN CLC/TS 50131 
pro zabezpečení objektů s nejvyšším 
stupněm rizikovosti
Bezdrátové detektory, ovladače a tísňová 
tlačítka výrazně zjednodušují složité 
a náročné podmínky pro instalaci kabeláže 
v památkových objektech

Administrativa
Kontrola pohybu osob s prostorovým 
i časovým omezením oprávnění vstupu
Schopnost připojení různých technologií 
pro čtení identifikátorů uživatele a jejich 
kombinace v rámci jednoho řešení
Integrace docházkových terminálů 
a stravovacích systémů pracujících 
na jednotné databázi uživatelů

Bankovnictví, vězeňská služba
Speciální funkce navržené s ohledem 
na typ objektu a náročnost provozu
Integrace do grafických nadstavbových 
programů zajišťuje ostraze objektu 
přehledné zobrazení stavu a obsluhu 
systému
Integrací s kamerovým systémem získává 
uživatel detailní a rychlé vyhledávání 
v obrazových záznamech s přímou vazbou 
na události bezpečnostního a přístupového 
systému

Dominus Millennium | komplexní řešení zabezpečení objektů

Produktová řada ústředen a ostatních komponentů bezpečnostního systému Dominus Millennium 
byla uvedena na trh v roce 1999 jako nástupce staršího typu ústředen pod označením Dominus, 
jejichž historie sahá až do roku 1990. Současné vlastnosti systému tedy vychází z téměř 
dvacetiletých zkušeností a požadavků uživatelů z tisíců instalací na nejrůznějších typech objektů.

Základní parametry systému Dominus Millennium

integrovaný systém zabezpečení oddělená historie událostí EZS 
a kontroly vstupu a transakcí EKV (každá databáze 

1.000 samostatně ovládaných oblastí až 10.000 položek)
4.000 dvojitých vstupů pro detektory široké možnosti komunikace (tel.linka, 
10.000 programovatelných výstupů RS232, RS422, RS485, USB, TCP/IP)
200 přístupových míst (dveřních integrováno do několika grafických 
jednotek) nadstaveb
10.000 uživatelů (hesel, karet) jednotná databáze uživatelů pro EZS/EKV
100.000 uživatelů karet s expanzním EZS vyhovuje evropským normám 
modulem EKV EN 50131-1 a CLC/TS 50131-3 
časová ovládání v týdenním režimu pro stupeň 4
včetně svátků EKV vyhovuje evropským normám 

až 200 LCD klávesnic pro obsluhu EZS EN 50131-3 pro třídu identifikace 3 
malé moduly pro připojení detektorů a třídu přístupu B
na sběrnici zpětná kompatibilita se starší vývojovou 
bezdrátová nadstavba 868 MHz řadou modulů Dominus
s obousměrnou komunikací a dohleden 
detektorů
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