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SICUREZZA 2015
Ο κόσμος της Ασφάλειας συναντήθηκε 

ξανά στο Μιλάνο

Η 18η διοργάνωση της SICUREZZA, με 18955 επισκέπτες, 

333 εκθέτες από 30 χώρες, πάνω από 100 brands 

προϊόντων και 67 συνεδριακές εκδηλώσεις, δικαιολόγησε 

απόλυτα τον τίτλο ενός από τα πλέον επιτυχημένα event 

στην αγορά της ασφάλειας παγκοσμίως.

Η SICUREZZA 2015 που διοργανώθηκε α-
πό 3 μέχρι 5 Νοεμβρίου στο Μιλάνο και 
συγκεκριμένα στο τεράστιο εκθεσιακό 
κέντρο Fiera Milano, από την ομώνυμη 
εταιρεία, άφησε για ακόμα μια φορά 
τις καλύτερες εντυπώσεις, τόσο από 
άποψη περιεχομένου όσο και από την 
οργάνωσή της, που για ακόμα μια φορά 
ήταν άψογη, ικανοποιώντας σε μεγάλο 
βαθμό εκθέτες και επισκέπτες.
Με το Security Manager να είναι χορη-
γός επικοινωνίας της 18ης SICUREZZA 
και να είναι πάντα κοντά στα μεγάλα διε-
θνή ραντεβού της αγοράς του Security, 
επισκεφτήκαμε την πανέμορφη πόλη 
της Βόρειας Ιταλίας και σας μεταφέρου-
με τις εντυπώσεις μας από τη διεθνώς 
καταξιωμένη έκθεση για την αγορά της 
Ασφάλειας που αποτελεί πόλο έλξης 
για πάρα πολλούς επισκέπτες από όλο 
τον κόσμο. 
Καταρχήν, αξίζει να σημειώσουμε ότι 
παρόλο που η SICUREZZA διεξάγεται 
πάντα ανά δυο χρόνια, το 2015 πραγ-
ματοποιήθηκε για πρώτη φορά για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά (έγινε και το 
2014) και αυτό, γιατί από εδώ και πέρα 
θα πραγματοποιείται στα μονά έτη (η 
επόμενη θα διεξαχθεί το 2017). 
Κατά τη διάρκεια όλου του τριημέρου 
της έκθεσης στα Hall 24 & 25 του Fiera 
Milano, βρέθηκαν συνολικά 18955 ε-
παγγελματίες, μεταξύ των οποίων ήταν 
πολλοί τεχνικοί εγκαταστάτες υλοποί-
ησης έργων ασφάλειας, υπεύθυνοι 
ασφάλειας επιχειρήσεων και οργανι-
σμών αλλά και τελικοί πελάτες και γε-
νικότερα στελέχη που λαμβάνουν απο-
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Ο Αρχισυντάκτης του Security Manager, Βλάσης 
Αμανατίδης, επισκέφτηκε το Μιλάνο, στα πλαίσια 
δημοσιογραφικής αποστολής για την κάλυψη 
μιας ακόμα σημαντικής έκθεσης στον τομέα του 
Security.

Hikvision 
Έναν εντυπωσιακά μεγάλο χώρο στην 
SICUREZZA καταλάμβανε το περίπτε-
ρο της Hikvision. Το μέγεθος του περι-
πτέρου, ήταν εφάμιλλο της ηγετικής 
θέσης στην αγορά των συστημάτων επι-
τήρησης που έχει καταφέρει η εταιρεία 
παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια. Το πε-
ρίπτερο της Hikvision ήταν δομημένο 
διακριτά, με βάση τις κάθετες αγορές 
που απευθύνονται οι λύσεις της εται-
ρίας όπου ξεχωρίσαμε μεταξύ άλλων 

τη νέα Fisheye κάμερα της εταιρίας για 
εσωτερικούς χώρους, τις ιδιαίτερα αν-
θεκτικές κάμερες με μεταλλικό περί-

φάσεις που καθορίζουν την αγορά των 
συστημάτων ασφάλειας γενικότερα.  Τα 
εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποίη-
σε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας 
Angelino Alfano, επισημαίνοντας την 
σημαντική παρουσία των Ιταλικών δυ-
νάμεων ασφαλείας στην έκθεση από 
διάφορες υπηρεσίες, όπου είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν στο κοινό τις 
δράσεις τους, τις τεχνολογίες και τα μέ-
σα που αξιοποιούν τα στελέχη τους στην 
καθημερινότητα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.
Ο Corrado Peraboni, CEO της Fiera 
Milano, τόνισε σε δηλώσεις του, το 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 
SICUREZZA, όχι μόνο στην τοπική αγορά 
της Ιταλίας, αλλά παγκοσμία, ως αποτέ-
λεσμα της συμμετοχής εκθετών από 31 
χώρες, αλλά και της επίσκεψης πολλών 
επαγγελματιών από διάφορες χώρες 
του κόσμου ακόμα και εκτός Ευρώπης. 
Επίσης, ο Giuseppe Garri, Exhibition 
Manager της έκθεσης, μίλησε για ένα 
στοίχημα που κερδήθηκε, αναφερό-
μενος κυρίως στο γεγονός ότι παρόλο 
που η έκθεση διοργανώθηκε για 2η 
συνεχόμενη χρονιά, παρουσιάστηκαν 
αρκετές νέες λύσεις από τους έκθετες, 
οι εταιρίες που παραδοσιακά στηρίζουν 
την SICUREZZA έδωσαν πάλι το παρών, 
αλλά και η επισκεψιμότητα της έκθε-
σης ήταν σχεδόν παρόμοια με αυτή του 
2014. Ευρεία και ιδιαίτερα θετική ήταν 
η ανταπόκριση του κοινού και για τις 67 

βλημα τεχνολογίας smart 2.0 για εγκα-
ταστάσεις λιμένων και όχι μόνο, καθώς 
επίσης και τη φορητή λύση καταγραφής 
video που «φοριέται» σε στολή και α-
πευθύνεται σε προσωπικό ιδιωτικής και 
δημόσιας δύναμης ασφάλειας. 

Dahua
Σε έναν επιβλητικό και πολύ όμορφα 
σχεδιασμένο χώρο, τα στελέχη της 
Dahua είχαν την ευκαιρία να υποδε-
χτούν τους επισκέπτες της έκθεσης και 

σεμιναριακού τύπου εκδηλώσεις, που 
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 
τριημέρου της έκθεσης, όπου πάνω από 
1800 επισκέπτες άδραξαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για νέες τάσεις και να 
παρακολούθησαν σεμινάρια, διαλέξεις, 
εργαστήρια και παρουσιάσεις, με περιε-
χόμενο σχετικά με τις τεχνολογικές εξε-
λίξεις και το πως αυτές μετουσιώνονται 
σε εφαρμογές για έργα ασφάλειας.
Αναφορικά με τις τεχνολογικές τάσεις 
που κυριάρχησαν στα περίπτερα των κα-
τασκευαστών, θα λέγαμε ότι στο τομέα 
της βίντεο επιτήρησης οι λύσεις AHD 
και IP, είχαν όπως ήταν αναμενόμενο 
μια προτεραιότητα, ενώ στο τομέα των 
συστημάτων συναγερμού, τα υβριδικά 
συστήματα, οι ασύρματες λύσεις και το 
cloud κυριάρχησαν σε προβολή. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε 
ο ειδικός τομέας -SICUREZZA Drone 
Expo- που είχε διαμορφωθεί στην έκ-
θεση μόνο για τα Drones, όπου πολλοί 
κατασκευαστές και αντιπρόσωποι είχαν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα μο-
ντέλα τους, καθώς να κάνουν επιδείξεις 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Επίσης, δυναμική ήταν και η παρουσία 
του τομέα του Internet of Things, στα 
πλαίσια του οποίου παρουσιάστηκαν 
σύγχρονες προτάσεις συσκευών που 
συνδέονται στο διαδίκτυο, από μικρο-
σκοπικές IP κάμερες, μέχρι αισθητήρες 
σε κτίρια και οχήματα και συστήματα αυ-
τοματισμού, για τα οποία η παράμετρος 

της ασφάλειας παίζει σημαντικό ρόλο. Η 
σύγκλιση μεταξύ του τομέα ICT και του 
Security αποτυπώθηκε και στη φετινή 
SICUREZZA με την παρουσία, αρκετών 
εταιριών από το χώρο της πληροφορι-
κής που διαθέτουν λύσεις προστασίας 
δεδομένων. Επίσης ιδιαίτερα δυνατή 
παρουσία με πολύ μεγάλα περίπτερα 
είχαν και αρκετές αρχές ασφάλειας από 
την Ιταλία καθώς και διεθνείς οργανι-
σμοί. 
Στη συνέχεια ακολουθεί ένα φωτορε-
πορτάζ και ορισμένα από τα highlights 
από επιλεγμένα περίπτερα εταιριών 
που επισκεφτήκαμε.
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να τους ενημερώσουν για την πληθώ-
ρα των λύσεων που διαθέτει η εταιρεία. 
Στις λύσεις αυτές περιλαμβάνονταν η 
νέα 12 MP Ultra HD δικτυακή κάμερα τύ-
που Fisheye με κωδικό IPC-EBW81200, 
καθώς και το NVR4216 με 4K ανάλυση 
και H.265 με ταυτόχρονη έξοδο HDMI/
VGA. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε μια εκτενή σειρά από κά-
μερες της οικογένειας Starlight και φυ-
σικά τα μοντέλα καμερών τεχνολογίας 
HDCVI που υποστηρίζουν HD ανάλυση 
μέσω ομοαξονικού καλωδίου. 

Satel

Πάντα παρών στα μεγάλα παγκόσμια 
εκθεσιακά γεγονότα, η Satel “κατέβη-
κε” στην SICUREZZA με όλα της τα “ό-
πλα”. Δηλαδή, με όλες τις οικογένειες 
των λύσεων που διαθέτει για εφαρμο-
γές αποτροπής εισβολών και ελέγχου 
πρόσβασης, όπως για παράδειγμα το 
νέο σύστημα ACCO-NET, με το οποίο η 
Satel ανοίγει νέους δρόμους στο access 
control. Πρόκειται, για ένα αρθρωτό σύ-
στημα ελέγχου πρόσβασης που βασίζε-
ται σε IP επικοινωνία, κάτι που επιτρέπει 
με την μέγιστη ευελιξία την προσαρμο-
γή της λύσης στις απαιτήσεις της κάθε 
εγκατάστασης, ενώ παράλληλα επιτυγ-

χάνει τον κεντρικό έλεγχο και την πα-
ραμετροποίηση με εύκολο τρόπο.

Panasonic

Ένα από τα πλέον δυνατά τεχνολογικά 
brand name και στο χώρο των συστη-
μάτων ασφαλείας, ο Ιαπωνικός κολοσ-
σός της Panasonic, παρουσιάστηκε στο 
κοινό της έκθεσης με νέες προτάσεις 
στο τομέα της επιτήρησης, που ξεχω-
ρίζανε για την ποιότητα και την αποτε-
λεσματικότητα που προσφέρουν. Την 
τιμητική τους είχανε οι κάμερες και 
γενικότερα τα συστήματα διαχείρισης 
video 4Κ, καθώς επίσης και οι λύσεις 
βασισμένες στο cloud που διακρίνονται 
για την ευκολία χρήσης και την ευελι-
ξία που προσφέρουν σε μια εγκατάστα-
ση επιτήρησης. Φυσικά, στα highlights 
της Panasonic ανήκουν οι προηγμέ-
νες τεχνολογίες λογισμικού security 
analytics, που λειτουργούν και προ-
ληπτικά επιτρέποντας τον εντοπισμό 
παραβατικών συμβάντων και ύποπτων 
συμπεριφορών άμεσα ακόμα και πριν 
εκδηλωθούν.

Inim Electronics

Από μια έκθεση που διοργανώνεται 
στην Ιταλία, δε θα μπορούσε να λείπει 
φυσικά η Inim Electronics, που αποτε-
λεί έναν από τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους της Ιταλικής βιομηχα-
νίας συστημάτων συναγερμού και όχι 
μόνο. Στο περίπτερο της εταιρείας, οι 
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν για τα προϊόντα συναγερμού 
και οικιακού αυτοματισμού που εντάσ-
σονται στο brand Smartliving, το οποίο 
αποτελεί και τη ναυαρχίδα της εταιρεί-
ας, ενώ επιπλέον γνωρίσαμε από κοντά 
και την νέα πλατφόρμα ασφάλειας και 
αυτοματισμού DNA που υποστηρίζει λει-
τουργίες cloud.

Honeywell

Εξελιγμένες τεχνολογικά και υψηλής 
ποιότητας λύσεις ασφάλειας και αυ-
τοματισμού παρουσιάστηκαν στο χώρο 
που φιλοξενούσε την Honeywell. To 
Brand της Notifier, που αφορά τις προ-
τάσεις στο τομέα επιτήρησης κυριαρ-
χούσε, ενώ ιδιαίτερη προβολή στο περί-
πτερο της εταιρείας είχαν οι λύσεις για 
τη διασύνδεση κτιρίων με πυρήνα τους 
πίνακες Galaxy αλλά και οικιακών συ-
στημάτων συναγερμού με δυνατότητες 
λειτουργίας στο Cloud.

Tyco
Από τα πλέον ιδιαίτερα σχεδιαστικά 
περίπτερα της έκθεσης, ήταν αυτό της 
Tyco το οποίο διακρίνονταν φυσικά και 
για την πληρότητα λύσεων από όλους 
τους τομείς των εφαρμογών ασφάλειας 
που παρουσίασε, ως αποτέλεσμα των 
πολλών brands που ανήκουν σε αυτόν 
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τον όμιλο. Από τις νέες λύσεις που εί-
δαμε να παρουσιάζονται, ξεχωρίσαμε 
το πληκτρολόγιο αφής της DSC και τους 
αμφίδρομους αλλά και ασύρματους νέ-
ους PIR ανιχνευτές της Bentel όπως το 
μοντέλο BW-ODC που ενσωματώνει και 
κάμερα. 

AVS Electronics

Η Ιταλική φινέτσα αλλά και υψηλή ποι-
ότητα, ήταν εμφανής στο περίπτερο 
της AVS Electronics που παρουσίασε 
νέες λύσεις για εφαρμογές αποτροπής 
εισβολών που αξιοποιούν σύγχρονες 
τεχνολογίες. Τα βλέμματα κέρδισε σί-
γουρα το νέο πληκτρολόγιο αφής ICE 
για τη σχεδιαστική του υπεροχή και τη 
λειτουργικότητα που προσφέρει. Ακό-
μα, οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για τις ασύρματες λύσεις συ-
ναγερμού της εταιρείας που ανήκουν 
στην οικογένεια jet WS. 

Pess 

Ένας ακόμα Ιταλικός οίκος κατασκευής 
συστημάτων ασφαλείας που είχε την 
ευκαιρία να παρουσιάσει τις προτά-
σεις που διαθέτει στη χώρα του, ήταν η 
Pess. Σημείο αναφοράς στο περίπτερο 
της εταιρίας ήταν το ολοκληρωμένο 
σύστημα συναγερμού i.Boxer με τις ε-
πιμέρους κεντρικές και περιφερειακές 
μονάδες του όπως τις καλαίσθητες σει-
ρήνες αλλά και τα υβριδικά συστήματα 
που καλύπτουν πληθώρα απαιτήσεων 
στην αγορά. 

Protect

Μια ραγδαίως ανερχόμενη κατηγορία 
λύσεων ασφαλείας, αναμφισβήτητα, εί-
ναι αυτή των συστημάτων Αντικλεπτικής 
Ομίχλης. Την πλέον δυναμική παρουσία 
στο χώρο αυτό, που αποτυπώθηκε και 
από το εντυπωσιακά μεγάλο περίπτερο 
που είχε στην έκθεση, έχει τα τελευ-
ταία χρόνια ο Δανέζικος οίκος PROTECT. 
Οι πάρα πολλοί επισκέπτες που βρέθη-
καν στο περίπτερο της εταιρίας, είχαν 
τη δυνατότητα να δούνε στη πράξη τις 
δυνατότητες των βασικών συστημάτων 
της εταιρίας, καθώς και της μονάδας 
ZOLO που επιτρέπει τον απομακρυσμέ-
νο έλεγχο ενός σύστηματος ομίχλης 
Protect, αλλά και της μονάδας Intellibox 
IP που καθιστά εφικτή την ενιαία δια-
χείριση και επίβλεψη πολλών μονάδων 
ομίχλης μαζί.

D-Link 
H δυναμική συμμετοχή της D-Link στην 
έκθεση, συνδυάστηκε με την παρουσί-
αση νέων μοντέλων δικτυακών καμε-
ρών, στις όποιες άλλωστε ειδικεύεται 
με επιτυχία τα τελευταία χρόνια, όπως 

η DCS-4701E που ανήκει στη κατηγορία 
των mini-bullet καμερών και υποστη-
ρίζει Full HD, υπέρυθρα στα 30 μέτρα 
και WDR, καθώς και του μοντέλου DCS-
4602EV που είναι μια dome κάμερα για 
εξωτερικούς χώρους με Full HD και δυ-
νατότητα 3D μείωσης θορύβου. 

Foscam

Με μια πολύ αξιόλογη παρουσία στη 
SICUREZZA, η Foscam -μια εταιρεία 
με συνεχή ανάπτυξη στο τομέα των IP 
συστημάτων επιτήρησης κάθε κατη-
γορίας- παρουσίασε νέες λύσεις για 
επαγγελματικές και οικιακές εφαρμο-
γές. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε το ε-
παγγελματικό μοντέλο HD ασύρματης 
κάμερας FI9900P καθώς επίσης και τη 
σταθερή IP και ασύρματη κάμερα C1 
υψηλής ανάλυσης HD, ιδανική για οικι-
ακό περιβάλλον. 

Flir
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Με αφορμή την έκθεση, η FLIR, η πρω-
τοπόρος εταιρία στο τομέα της θερμικής 
απεικόνισης και για εφαρμογές ασφά-
λειας, είχε την ευκαιρία να αναδείξει τις 
νέες προτάσεις της. Πλέον, εκτός από 
τις επαγγελματικές κάμερες για εγκα-
ταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, διαθέτει 
θερμικές κάμερες με προσιτή τιμή για 
οικιακές εφαρμογές και επαγγελματι-
κούς χώρους μικρής κλίμακας όπως τα 
μοντέλα της σειράς TCX Thermal Bullet.

Ksenia

Η καινοτομία στο σχεδιασμό, αλλά και η 
τεχνολογία αιχμής που χαρακτηρίζει τις 
λύσεις της Ksenia ήταν διάχυτη και εμ-
φανής στο περίπτερο της. Εκεί, τα στε-
λέχη της εταιρίας εξυπηρετούσαν με 
άρτιο τρόπο τους επισκέπτες που έδει-
ξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ενσύρμα-
τες και ασύρματες λύσεις συστημάτων 
συναγερμού, όπως για παράδειγμα τον 
ασύρματο IP πίνακα lares wls, 64 ζωνών, 
τον υβριδικό IP πίνακα lares 2, αλλά και 
την νέα εφαρμογή διαχείρισης συναγερ-
μού για smartphones. 

AMC

Ένας ακόμα πολύ σημαντικός Ιταλός κα-
τασκευαστής συστημάτων συναγερμού, 
η AMC, με δυναμική συμμετοχή στην 
έκθεση, είχε τη δυνατότητα να παρου-
σιάσει νέες προτάσεις όπως ένα αμφί-

δρομο ασύρματο σύστημα συναγερμού, 
καθώς επίσης και τους νέους ανιχνευτές 
εξωτερικού χώρου soutdoor που ξεχωρί-
ζουν για τη δυνατότητα διαχείρισης των 
ρυθμίσεων τους μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 

UR fog 

Η Ιταλική βιομηχανία συστημάτων ασφά-
λειας, είχε εκπροσώπηση και στο τομέα 
των μηχανημάτων παραγωγής ομίχλης, 
με την ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη εται-
ρεία UR Fog που έχει αναπτύξει δραστη-
ριότητα σε πολλές χώρες παγκοσμίως, 
μεταξύ των οποίων και η δική μας. Τα 
συστήματα παραγωγής ομίχλης για την 
αποτροπή ληστειών και διαρρήξεων 
που διαθέτει η εταιρία, διακρίνονται για 
την αξιοπιστία λειτουργίας, την υψηλή 
απόδοση και την καινοτομική σχεδίαση 
τους.

Videofied

Αναζητώντας κάποια πρωτοποριακή λύ-
ση ασφάλειας στη SICUREZZA, σίγουρα 
μια στάση στο περίπτερο της Videofied 
μπορεί να μας δικαιώσει. Μιας και η συ-
γκεκριμένη εταιρία, ειδικεύεται σε κάτι 
πολύ εξεζητημένο και αυτό είναι τα συ-
στήματα ασφάλειας που ενσωματώνουν 
σε μια μονάδα, ανιχνευτές κίνησης και 
κάμερα υποστηρίζοντας τις αντίστοιχες 
λειτουργίες. 

Politec

Συνώνυμο της περιμετρικής προστασί-
ας, η εταιρεία Politec με έδρα την Ιταλία, 
επιβεβαίωσε την πολύ σημαντική θέση 
που κατέχει σε αυτό το τομέα της αγο-
ράς, παρουσιάζοντας την πλήρη γκάμα 
λύσεων που διαθέτει. Από τα πλέον ε-
ντυπωσιακά συστήματα που είδαμε στο 
περίπτερο της εταιρείας, ήταν το ΜΑΝΑ 
που απευθύνεται σε μεγάλες εγκατα-
στάσεις με υψηλές απαιτήσεις ασφά-
λειας, δημιουργώντας με υπέρυθρη ή 
μικροκυματική τεχνολογία, μια ηλεκτρο-
νική περιμετρική περίφραξη μεγάλου 
μήκους και υψηλής αξιοπιστίας. 

EL.MO

Η παρουσία της Ιταλικής EL.MO στη 
SICUREZZA συνέπεσε με την επέτειο 
40 χρόνων δυναμικής πορείας της εται-
ρείας, μιας και έχει ιδρυθεί το 1975. Οι 
πάρα πολλοί επισκέπτες που βρέθηκαν 
στο περίπτερο της εταιρείας, είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το 
NG-TRX - ένα νέο αμφίδρομο ασύρματο 
σύστημα συναγερμού, να ενημερωθούν 
για τις δυνατότητες της πλατφόρμας 
cloud e-Connect καθώς και να δούνε τη 
νέα σειρά CCTV τεχνολογίας AHD που 
παρουσίασε πρόσφατα. 
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