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A R T Y K U ¸  S P O N S O R O W A N Y

Wdzisiejszych czasach nie jest nam obcy widok kamery na
ulicach, osiedlach czy parkingach. Znak przy drodze
„Miasto monitorowane“ równie˝ jest dobrze znany.

Dlaczego wi´c nie skorzystaç z tej techniki w
stajni, oÊrodku jeêdzieckim czy koniowozie?
Monitoring w oÊrodkach staje si´ coraz bardziej
popularny, to doskona∏a forma kontroli. Wielu
posiadaczy w∏asnych koni doskonale wie co
znaczy przys∏owie: „Paƒskie oko konia tuczy”...

W∏aÊciciel lub opiekun oÊrodka jeêdzieckie-
go, korzystajàcy z systemu monitoringu, mo˝e
lepiej zorganizowaç prac´ w stajni oraz unik-
nàç b∏´dów pope∏nianych przez innych u˝ytkowników lub pra-
cowników. Obserwacja zachowaƒ koni i ludzi, metod ich codzien-
nej obs∏ugi, karmienia, treningu, prawid∏owego korzystania z kosz-
townego sprz´tu jeêdzieckiego oraz terenu wokó∏ oÊrodka, ma
na celu zachowanie bezpieczeƒstwa ludzi i zwierzàt oraz unikni´-
cie kosztów i wypadków. W obecnych czasach rozwój nowocze-
snych technologii i wszechobecny internet pozwalajà na monito-
ring zwierzàt praktycznie w ka˝dym miejscu. Wszystko zale˝y
od tego gdzie i za pomocà jakich urzàdzeƒ chcielibyÊmy nasze
zwierz´ta podglàdaç. Czy to za pomocà kilku kamer i pod∏àczone-

go do nich rejestratora w domu, majàc laptopa lub jedynie przez
telefon komórkowy, czy te˝ podczas podró˝y koniowozem, przy
u˝yciu monitora zamontowanego w kabinie kierowcy. Coraz bar-

dziej popularne stajà si´ systemy bezprzewo-
dowe montowane w stajniach czy oÊrodkach
jeêdzieckich. Dobrym pomys∏em jest zainsta-
lowanie telewizji dozoru w boksach koƒskich,
na uje˝d˝alniach czy porodówkach. W tym
ostatnim przypadku jest to szczególnie wa˝ne
w okresie, kiedy któraÊ z naszych klaczy nieba-
wem b´dzie si´ êrebiç. Obraz wideo umo˝li-
wia podglàd przysz∏ej mamy na ekranie moni-

tora znajdujàcego si´ w naszym domu, dzi´ki czemu nie ma ko-
niecznoÊci cz´stego osobistego doglàdania zwierz´cia. 

Doskona∏à ideà i zarazem niebanalnym rozwiàzaniem, s∏u˝à-
cym bezpieczeƒstwu przewo˝onych koni, jest monitoring w ko-
niowozach. Kamery zamontowane w przyczepie rejestrujà obraz,
który odbierany jest w kabinie kierowcy na specjalnym monitorze.
JeÊli zastosujemy kamery z doÊwietleniem, mo˝liwy b´dzie odbiór
obrazu tak˝e w nocy. Dzi´ki tak prostym urzàdzeniom mamy pe∏-
ny wglàd we wszystko, co dzieje si´ za naszymi plecami, a spokój
o naszych pupili pozwala nam bezpiecznie dojechaç do celu. 

Paƒskie oko konia tuczy
czyli monitoring w stajni i koniowozie
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Jakie sà wymagania sprz´towe jeÊli chodzi
o monitoring w stajni czy oÊrodku jeêdziec-
kim?
Dobór sprz´tu nie jest skomplikowany i kosz-
towny. W zale˝noÊci od liczby obserwowa-
nych punktów nale˝y wybraç urzàdzenie re-
jestrujàce, tzw. rejestrator, który przygotowa-
ny jest na 4, 8 lub 16 kamer. Zastosowane ka-
mery muszà byç odporne na kurz, py∏, wilgoç

oraz zmiany temperatury. W zale˝noÊci
od d∏ugoÊci czasu archiwizacji nagrywanego
na rejestrator obrazu dobierany jest dysk
twardy o odpowiedniej pojemnoÊci, który jest
integralnà cz´Êcià systemu. Przy odpowied-
niej konfiguracji system dzia∏a bezobs∏ugowo.
Urzàdzenie rejestrujàce powinno byç za-
mkni´te w niedost´pnym dla osób pomiesz-
czeniu lub metalowej obudowie. Obs∏uga
i podglàd odbywa si´ po sieci internetowej
przy u˝yciu loginu i has∏a.

Jak wyglàda system monitorowania koni
w przyczepie lub koniowozie?
System monitoringu mo˝na za∏o˝yç w ka˝dym
z powy˝szych pojazdów. Standardowy system
sk∏ada si´ z jednej kamery i monitora LCD (8
cali), zamontowanego w kabinie kierowcy.
Monitor pe∏ni równie˝ funkcj´ telewizora
do odbioru stacji naziemnej. Nie ma potrzeby
montowania rejestratora. System mo˝na do-
posa˝yç w dodatkowà kamer´ cofania, która
pomocna jest przy manewrach pojazdem.

Jak kszta∏tujà si´ ceny takich systemów?

Wycen´ przewodowego systemu monitorin-
gu z rejestracjà w oÊrodku jeêdzieckim lub
stajni mo˝na oszacowaç nast´pujàco: system
z 4 kamerami – od 1700 z∏ netto, z 8 kame-
rami – od 3300 z∏ netto, a z 16 kamerami –
od 5500 z∏ netto. Cena systemu monitoringu
w koniowozie lub przyczepie wynosi
od 1000 z∏ netto.
Prawid∏owo wykonany system monitoringu po-
winien byç zakoƒczony przekazaniem doku-
mentacji technicznej z projektem, instrukta˝em
u˝ytkowników i danymi firmy w razie potrzeby
kontaktu i serwisu. Konserwacja systemu po-
winna byç wykonana co najmniej raz w roku.
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