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A nagy forgalmú területek megfigyeléséhezhez tiszta és 
részletgazdag rálátásra van szükség. A precíz tervezésnek 
köszönhetően egyetlen Fisheye kamera akár négy 
hagyományos kamera munkáját is elvégzi. A Hikvision Fisheye 
kamera több képet is tud készíteni különböző látószögből, 
egyetlen 360°-os rögzítési pontból. Nincs több holt tér az 
előcsarnokok videó lefedettségében.

FISHEYE KAMERÁK:  
360°-OS NÉZET AZ ELŐCSARNOKRÓL

MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

A vendégek biztonsága létfontosságú, és az igényeket a 
legnagyobb diszkrécióval kell kezelni. A Hikvision NVR és 
Turbo HD DVR lehetővé teszi különböző helyszínek anyagainak 
különböző módszerekkel és különböző eszközökkel történő 
rögzítését (belső és külső meghajtókon, online módon). A 
rendszer kettős rögzítésre képes, így a videómegfigyelés 
megszakítás nélkül folytatható akkor is, ha a rendszerhez a 
hatóságok kívánnak hozzáférni. 

HÁLÓZATI VIDEOFELVEVŐK: BIZTONSÁGOS HELY KÉPEK 
TÁROLÁSÁHOZ ÉS MEGTEKINTÉSÉHEZ 

www.hikvision.comSZÁLLODÁK

A Hikvision megoldásait úgy tervezték, hogy gondoskodjanak a szállodák és 
vendéglátóhelyek valamennyi biztonsági igényeinek teljesítéséről. Minden terület 
a társalgótól az emeleti szintekig, a recepciótól a folyosókig ugyanúgy diszkréten 
megfigyelhető, mint a külső területek, pl. bejáratok és autóparkolók, valamint a wellness, 
fitnesz és pihenő tevékenységeket kiszolgáló létesítmények. A Hikvision nagy felbontású 
rendszerei éles képeket biztosítanak, ezáltal pontos részleteket rögzítenek bármilyen 
megvilágításban, épületen kívül és belül egyaránt. 

A Hikvision videomegfigyelő megoldásai jelentik a tökéletes választ az Ön vállalkozása 
biztonsági igényeire. Hikvision amiben megbízhat. További információért forduljon a Hikvision 
eszközök hivatalos telepítőjéhez. Szakembereink örömmel adják meg a szükséges információt.

Forgalmazó:

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com
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Rotate üzemmód

JELLEMZŐK

HD ÉS FULL HD VIDEÓ KAMERÁK: RUGALMAS ÉS SOKOLDALÚ HD 
MEGOLDÁSOK

KÜLTÉRI MINI DOME KAMERÁK:  
DISZKRÉT FELÜGYELET A RECEPCIÓS PULTNÁL

A Hikvision kompakt Mini dome kamerák high-tech megjelenése 
tökéletesen illik a recepcióhoz. A HD vagy Full HD felbontás és a 
kompakt méret garantálja a kiváló minőségű képeket esztétikus 
kivitelben. A HDTVI technológiának köszönhetően a meglévő 
kábelezés felhasználható a HD rendszer kiépítéséhez. 

A Hikvision kiváló minőségű, korszerű technológiát ( pl. a HDTVI) 
megtestesítő megoldásai lehetővé teszik meglévő biztonsági 
rendszerek kiegészítését akár Full HD minőségű (1080p) Turbo 
HD kamerák hozzáadásával. Másik lehetőségként teljesen 
átalakíthatók egy olyan rendszerré, amely teljes egészében 
IP alapokon nyugszik, ami a lehető legjobb befektetés a 
megtérülés szempontjából. Az innovatív WDR technológia 
kiváló minőségű képeket biztosítva teszi lehetővé tárgyak és 
személyek beazonosíthatóságát, még erős háttérfényben is. 
A Rotate funkcióval a látótérről optimálisabb képet kaphatunk, 
ami különösen hasznos lehet a folyosókon és egyéb tranzit 
helyeken. 

Ez egyik megoldás legalább alig észrevehető, nagy látószögű 
Full HD IP kamerát használ a recepciós pultra szerelve, az 
ott folyó tevékenység figyelemmel kisérése érdekében. 
Másik megoldásként HDTVI kamerát használ, ami ugyanazt 
a minőséget biztosítja, mint a Full HD kamera, és jól 
helyettesítheti a régebbi, alacsony felbontású technológiát, 
miközben kihasználja a meglévő kábelezést.

Ezekhez a területekhez egy Fisheye IP Megapixel kamerát 
ajánlunk 360°-os panoráma nézettel. A nagy felbontás rögzíti a 
legkisebb részleteket is, és egyetlen rögzítési pontból lefedi az 
egész előcsarnokot. A beépített feldolgozás azt jelenti, hogy egy 
halszem optikás kamera kép több képet biztosíthat a különösen 
fontos területekről az előcsarnokban, és például a bejáratokról és 
kijáratokról is egyszerre.

Erős, vandálbiztos Full HD kamerák fürkészik a sötétet és 
biztosítják a lehető legjobb védelmet. A kamerák lopásriasztással, 
éjjel-nappali érzékelővel és infravörös világítótesttel vannak 
felszerelve. Olyan helyzetekben, amikor nagy távolságra lévő, 
rosszul megvilágított vagy teljes sötétségben lévő objektumokat 
kell megfigyelni, az EXIR kamerák képesek egyenletesen 
teríteni az infravörös fényt akár 50 méterre lévő területen is Jól 
figyelemmel kisérhetőek ezáltal a legkritikusabb területek is, pl. a 
gyalogosbejárók, járműbehajtók, a kijáratok, a parkolók, és napi 24 
órában figyelhető az összes szabadtéri területet is. Elérhető IP és 
HDTVI technológiával. 

Ez a megoldás egy alig észrevehető, vandálbiztos hálózati IP 
Full HD kamerát használ infravörös világítótesttel, amit arra 
terveztek, hogy a képen észrevehető legyen a legapróbb a 
részlet is. Másik lehetőségként telepíthető egy HDTVI Full HD 
kamera a meglévő vezetékrendszer felhasználásával. A kamerák 
Rotate funkciója lehetővé teszi a folyosók teljes hosszának és 
mélységének függőleges megjelenítését maximális felbontás 
kihasználásával.

Bárhonnan elérhető! A biztonsági kamerák képei figyelemmel 
kísérhetőek a helyszínen, távolról egy Windows PC segítségével 
(iVMS-4200 szoftverrel), vagy az okostelefonhoz és táblagéphez 
készült iVMS-4500 szoftverrel (Androidra és iOS-re).

FUNKCIONÁLIS MEGOLDÁS 
MINDEN KULCSTERÜLETEN
BIZTONSÁG A RECEPCIÓS PULTNÁL

BIZTONSÁG AZ ELŐCSARNOKBAN

A KÜLSŐ TERÜLETEK ÉS A PARKOLÓK BIZTONSÁGA 

BIZTONSÁG AZ EMELETEKEN, A FOLYOSÓKON, A LIFTEKBEN ÉS A LÉPCSŐHÁZAKBAN

360°-OS MEGOLDÁSOK: SZÁMÍTÓGÉPEN, 
OKOSTELEFONON ÉS TÁBLAGÉPEN

MŰSZAKI MEGOLDÁSOK MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

Hagyományos 
kamera WDR

IP-megoldások (új telepítés esetén)

 Rögzítő NVR 
DS-7716NI-ST

16 csatorna – 16 PoE-port – Redundáns rögzítés – Hálózati meghajtó (NAS) – 
Tárolás akár 4 HDD-n (egyenként 6 TB, nem tartozék mellékelve) – HDMI/VGA Full 
HD minőségben

 Kamera a 
recepcióhoz

Kompakt Mini dome 
DS-2CD2142FWD-I

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri – 
Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR 120 dB – Kompakt és alig észrevehető 
– Egyszerű telepítés

 Kamera az 
előcsarnokhoz

Fisheye 
DS-2CD6362F-IVS

6 MP – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,05 lux – 360°-os rögzítés – Beltéri/
Kültéri – Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR – Kompakt – Egyszerű telepítés

 Kamerák 
a folyosókhoz

Kompakt Mini dome 
DS-2CD2142FWD-I

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri – 
Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR 120 dB – Kompakt és alig észrvehető 
– Egyszerű telepítés

Javasolt IP-kamerák 
külső terekhez és 
parkolókhoz:

Minidome 
DS-2CD2742FWD-IZS

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri – 
Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR – Motorizált Varifokális lencse 2,8-12 
mm – Egyszerű telepítés

Kompakt Bullet 
DS-2CD2T42FWD-I5

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Kültéri – Smart EXIR 
– 3D-DNR – WDR 120 dB – Egyszerű telepítés

Tribrid megoldások (együttműködés meglévő rendszerekkel)

Az előbb ismertetett megoldások csak példák, egyedi ügyfél igények esetén módosíthatóak! További információért forduljon hozzánk a következő 
címen: info.eu@hikvision.com

 Rögzítő DVR 
DS-7316HQHI-SH

18 csatorna (16+2 IP-től akár 0+18 IP-ig – Tribrid (analóg, HDTVI, IP) – Redundáns 
rögzítés – Hálózati meghajtó (NAS) – Tárolás akár 4 HDD-n (egyenként 4 TB, nem 
tartozék) – HDMI/VGA Full HD minőségben

 Kamera a 
fogadótérbe

Kompakt Mini dome 
DS-2CE56D5T-IRM

3 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,07 lux – Beltéri/Kültéri 
– Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR – Kompakt és alig észrevehető – 
Egyszerű telepítés

 Kamera az 
előcsarnokba

Fisheye 
DS-2CD6332FWD-IVS

3 MP – 20 fp vagy valós idejű 25 fps – 0,1 lux – 360°-os rögzítés – Beltéri/Kültéri – 
Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR 120 dB – Kompakt – Egyszerű telepítés

 Kamerák a
folyosóra

Kompakt Mini dome 
DS-2CE56D5T-IRM

3 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,07 lux – Beltéri/Kültéri 
– Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR – Kompakt és alig észrevehető – 
Egyszerű telepítés

IP kamera kültérre és 
a parkolóba:

Minidome 
DS-2CE56D5T-AVPIR3

Full HD HDTVI – Valós idejű – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri – Vandálbiztos – Smart 
IR – CVBS és HDTVI videokimenet – Varifokális lencse 2,8-12 mm – Kompakt – 
Egyszerű telepítés

Kompakt Bullet 
DS-2CE16D5T-AVFIT3 

Full HD HDTVI – Valós idejű – 0,01 lux – Kültéri – Smart IR – CVBS és HDTVI 
videokimenet – Varifokális lencse 2,8-12 mm – Kompakt – Egyszerű telepítés


