Live Monitoring Camera observatie!
Security-Systems levert een groot assortiment aan camera´s geschikt voor het
observeren van een ruimte via het internet of lokaal netwerk.
Live Monitoring: camera observatie en bewakingssystemen.
Hiermee kunt u op elk ogenblik en op elke locatie ter wereld live
beelden bekijken van de geplaatste camera.
Uw bedrijf of woning in de gaten houden, waar u ook bent? Vanaf nu
houdt u via internet een oogje in het zeil. Dankzij Live Monitoring
ziet (en hoort) u direct wat er gebeurt, al bevindt u zich aan de
andere kant van de wereld. Wij sluiten rechtstreeks een camera aan
op internet, zelfs ook mogelijk zónder tussenkomst van een PC. Het
bekijken van de beelden is zeer eenvoudig: u maakt verbinding met
de camera via een standaard internetbrowser.
Opname
Door de toename van het gebruik van videobeelden wordt het snel en eenvoudig terugvinden van
beelden van calamiteiten alsmede een betrouwbare opslag steeds belangrijker.








Live beeld bekijken vanaf iedere locatie
Opgeslagen beeld bekijken vanaf iedere locatie en van
iedere camera op tijd/datum;
Automatische opname en wissen / overschrijven;
Opgeslagen beeld van meerdere camera’s tegelijkertijd
bekijken en beheren;
Motion Detection / bewegingsdetectie;
Compatible met diverse smartphones (iPhone,
Android), Tablets (iPad), Windows Apple computers.

Ons bedrijf Security-Systems Nederland BV
Security-Systems biedt u een totaaloplossing wanneer het
gaat om beveiliging voor zowel particulieren als bedrijven.
Wij zijn vooral gespecialiseerd in alarm- en camerasystemen.
Installaties zijn verzorgd bij o.a. bouwmarkten, hotels,
gemeente, rechtbank, kantoren, horeca, VVE, winkels,
kantoren, woonhuizen, parkeergarages, etc. Op verzoek
geven wij u onze referenties.
Infrastructuur (alleen bij Live Monitoring)
Er dient een LAN aanwezig te zijn. Daarnaast dient voor het remote gedeelte een internetverbinding
(ADSL/kabel/Wimax/VPN) aanwezig te zijn. Afhankelijk van de beschikbare bandbreedte kan
bekeken worden wat de beeldsnelheid voor remote viewing is.
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Verborgen kleurencamera in schroef of infrarood detector
Deze "Screw Cam" lijkt op een natuurlijk uitziende schroef en ziet er zo echt uit, dat het
in elke omgeving dan ook onopvallend geplaatst en gebruikt kan worden.
- Kleuren camera
- Analoog
(voor Live Monitoring moet in combinatie met converter)

Domecamera infrarood HD1080p dag/nacht 2 Megapixel met 2.8 mm groothoeklens
Specificaties
- Opname element: 1/3" progressieve scan CMOS
- Aantal pixels: 1920(H) x 1080(V)
- Objectief: 2.8 mm
- Verlichting minimaal: 0,01 lux @ F1.2
- Dag/Nacht: IR cut filter
- Wide Dynamic Range: 120dB
- IR zichtbaar bereik: tot 20m
- HD Video Output: 1x analoge HD output
- Adaptieve HDTVI Technologie: Ja
- Aansluitspanning : 12Vdc
- Beschermingsklasse: IP66
- Afmetingen: 59.1 x 89.6 mm (h x diameter)

Compacte buitencamera infrarood HD1080p dag/nacht met 2.8-12 mm lens
Specificaties
- Opname element: 1/3" Progressieve Scan CMOS
- Effectieve pixels: 1920 (H) x 1080 (V)
- Objectief: 2,8 - 12 mm bij F1.4
- Verlichting minimaal: 0,014 lux bij F1.4
- Dag/Nacht: IR cut filter
- Wide Dynamic Range: 120dB
- IR zichtbaar bereik: tot 50 m
- HD Video Output: 1x analoge HD output
- Adaptieve HDTVI Technologie: Ja
- Aansluitspanning : 12Vdc of 24Vac
- 12Vdc: Max. 7W / 24Vac: Max. 10W
- Afmetingen: 107,6 x 100,8 x 300,8 mm (h x b x d)

Infrarood IP kleurendomecamera dag/nacht binnen/buiten 1.3 MegaPixel Hikvision POE
Vandaalbestendige binnen/buiten Dome camera voor Dag/nacht toepassingen,
kan zowel stand alone als met meerdere camera's in een netwerk worden
gebruikt. De camera kan gevoed worden middels POE.
- Compressie techniek : H.264 / MJPEG
- Aantal beelden : 25 fps maximaal bij 1280 x 960
- Verlichting minimaal : 0,07 lux bij F1.2
- Resolutie : 1280 x 960
- Dag/nacht schakeling : elektronisch
- Objectief : 2.8 mm
- Openingshoek : 92.5°
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Hikvision 1080P digitale 8-kanaals harddiskrecorder HD triple hybride
. Gebruiksvriendelijke Nederlandse menustructuur
. Muisbesturing en afstandsbediening
. Netwerkaansluiting met eigen client voor Windows en MAC
. Volledige Triplex werking: Opnemen/Afspelen/Ethernet
. Opname met bewegingsdetectie
. Opnamesnelheid 100 beelden per seconde
. Snelle zoekfunctie op tijd en per gebeurtenis;
. Individuele camera-instelling
. Live / playback beelden op mobiele telefoon of tablet
. Monitor: hoofd/spot en VGA als optie
- Video compressie: H.264
- Analoog en HD-TVI Video Input: 8x BNC interface
- Audio in/uit: 4/1
- HDMI/VGA uit: max 1920x1080P
- Alarm in/uit: 4/1
- Netwerkaansluiting: 1 10M/100M zelf-adaptieve Ethernet Interface
- Aansluitspanning: 12Vdc
- Afmetingen : 45 x 315 x 242 mm (hxbxd)
. Opnameduur 2-4 weken

Hikvision digitale 4 – 16 kanaals harddiskrecorder (motion detection/LiveMonitoring)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gebruiksvriendelijke Nederlandse menustructuur
Muisbesturing en afstandbediening
Netwerkaansluiting met eigen Client
Volledige Triplex werking: Opnemen//Afspelen/Ethernet
USB Back-up
H264 compressie
Real Time Display
Bewegingdetectie
Opnamesnelheid 100 beelden per seconde
Snel zoekfunctie op tijd en per gebeurtenis;
Individuele camera instelling
live beelden op mobiele telefoon
Monitor: Hoofd/Spot en VGA als Optie

Hikvision digitale 4-kanaals IP harddiskrecorder (motion detection/Live Monitoring)
Deze netwerk harddiskrecorder recorder maakt gebruik van het H.264
compressieformaat. De opslagcapaciteit kan uitgebreid worden tot max. 4TB. De
recorder is voor zien van een 4 poorts PoE netwerk swtich.De recorder kan
benaderd worden middels de meegeleverde Nederlandstalige software, Apple
Windows en Smartphone. Inclusief IR afstandsbediening
en muis.
-

Dual streams: ja
Bewegingsdetectie opname
Video ingangen: 4 x IP
Video uitgang: 1-ch BNC / VGA / HDMI
Audio in: ja
Doormelding: E-mail
Netwerk 10/100/1000 Ethernet (RJ45): 1
Client software: Windows, Apple, smartphone en tablet
Beschermingsklasse : IP 20
Kleur kast : Zwart
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Aantal:

Productomschrijving:

Prijs:

Verborgen camera in rookmelder / PIR / schroef

€ 199,-

Kleuren binnencamera infrarood 420 TV-lijnen met 3,6 mm lens

€ 139,-

Kleuren buitencamera infrarood 470 TV-lijnen met 3,6 mm lens

€ 185,-

Kleuren buitencamera infrarood 900 TV-lijnen met 4-9 varifocal lens

€ 329,-

Kleuren buitencamera infrarood IP camera 1.3 Megapixel dome

€ 299,-

Kleuren buitencamera infrarood IP camera 1.3 Megapixel bullet

€ 299,-

Meerprijs 1.3 > 3 MegaPixel kwaliteit

€ 50,-

Kleuren buitencamera infrarood IP camera 3 Megapixel bullet

€ 495,-

Superhoge resolutie dag/nachtcamera varifocal lens 900 TV-lijnen

€ 325,-

Compacte kleuren domecamera groothoeklens zwart 520 TV-lijnen

€ 149,-

Compacte domecamera infrarood 900 TV-lijnen wit groothoeklens

€ 199,-

Dag/nacht kleurencamera varifocal lens incl. buitenbehuizing 900TVL

€ 520,-

Meerprijs 6-60 mm long distance lens

€ 65,-

Harddiskrecorder 4 kanalen incl. motion detection

€ 359,-

Harddiskrecorder 4 kanaals type Hikvision Apple/Windows/Iphone/etc

€ 495,-

Harddiskrecorder 8 kanaals type Hikvision Apple/Windows/Iphone/etc

€ 695,-

Harddiskrecorder 16 kanaals type Hikvision Apple/Windows/Iphone/etc

€895,-

Afstandbediening verlenger

€ 32,-

LCD 21” luxe monitor type VGA

€ 199,-

Neovo LCD 17”inch kleurenmonitor

€ 359,-

Wandsteun t.b.v. monitor

€ 35,-

Voedingadapter 220VAC/12VDC 1 A

€ 15,00

Voedingskast 220VAC/12VDC 5A in behuizing

€ 98,00

Installatiekosten per uur

€ 48,-

Configuratiekosten per uur

€ 65,-

Materiaalkosten (kabels, afwerking, kabelgoot, etc.)

€ 90,-

Voorrijkosten < 50 km

€ 35,-

Voorrijkosten > 50 km

€ 70,-

Totaal

€

Extra:

Levertijd
Prijzen
Betaling
Garantie
Geldigheid / prijzen

:
:
:
:
:

1-2 weken na opdracht en aanbetaling
Exclusief 21% BTW
50% bij order / 50% bij aflevering
12 maanden
30 dagen. Alle prijzen zijn stuksprijzen.

Voor meerdere producten willen wij u graag verwijzen naar onze website www.security-systems.nl
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