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KAMEROVÝ DOHLED V  
DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDCÍCH

Systém kamerového dohledu instalovaný ve vozidlech 
bezpečnostních služeb
má celou situaci neustále pod kontrolou. Živý obraz je přenášen
do řídícího centra spolu s polohou vozidla na mapě. Je-li 
potřeba, řidič může aktivovat alarm a operátor řídicího centra 
může lokalizovat místo, kde se vozidlo aktuálně nachází, 
vyhodnotí nebezpečí a učiní okamžitá opatření. Vysoce kvalitní 
záznam a ostré, detailní snímky zprostředkované technologií 
Hikvision mohou odhalit podezřelé chování a poskytnout cenné 
informace pro zlepšení opatření týkající se bezpečnosti a řízení 
rizik. Zboží je více zabezpečeno a vaši klienti mohou být zcela 
klidní.

VOZIDLA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB POZORNÝ DOHLED 
NA CENINY A HOTOVOST

TECHNOLOGICKÉ APLIKACE

Díky univerzálnímu systému a široké řadě videokamer a 
rekordérů, mohou všechny typy užitkových vozidel využívat 
efektivní kamerový dohled, jež zajišťuje bezpečnost řidiče, 
sleduje všechny fáze nakládky a vykládky a poskytuje 
záznam činností, pokud by byla kvalita vašich služeb někdy 
zpochybňována. Palubní jednotka s konektivitou 3G/4G 
monitoruje cesty vozidel a vypočítává spotřebu paliva a ujetou 
vzdálenost. A protože se měří a zaznamenává každé neobvyklé 
zrychlení nebo zpomalení v případech jako jsou nehody, 
pojišťovny nabízejí výrazné slevy na vaše pojištění.

LOGISTICKÉ SLUŽBY: UNIVERZÁLNÍ SYSTÉMY PRO 
ZABEZPEČENÍ A KONTROLU VAŠEHO VOZOVÉHO PARKU

SOFTWARE SPRÁVY VIDEA IVMS-5200 PRO: ZOBRAZOVÁNÍ 
NA E-MAPĚ V REÁLNÉM ČASE I ZE ZÁZNAMU  

Profesionální platforma iVMS-5200 s mobilním plug-in modulem 
je ideálním softwarem pro centralizovanou správu mobilních 
zařízení. Videorekordér se může bezpečně spojit s platformou 
v sítích 3G/4G v režimu Push, jež není limitováno jakýmikoliv 
běžným omezením poskytovatele sítě, nebo prostřednictvím Wi-
Fi. Tato výkonná platforma umožňuje bezpečnostnímu centru 
navázat živé spojení, přehrát záznam nebo zajistit obousměrný 
přenos zvuku a zálohování a detekovat alarmová upozornění 
odeslaná vozidly. Díky systému GPS integrovaném v rekordéru 
mohou být vozidla lokalizována na mapách a jejich trasy 
monitorovány v reálném čase.

KAMEROVÝ DOHLED V  
DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDCÍCH
Monitorovací systémy v autobusech, tramvajích a vlacích působí jako účinný odstrašující 
prostředek proti jakékoli trestné činnosti a zvyšují tak pocit bezpečí cestujících a 
řidičů. Velké nebo malé vozové parky, školní autobusy, nákladní automobily, dodávky 
bezpečnostních agentur mohou být všechny řízeny se stejnými vynikajícími výsledky. 
Kompletní řada monitorovacích systémů Hikvision je schopna snímat a nepřetržitě 
zaznamenávat dění jak uvnitř, tak vně vozidla, v souladu s předpisy na ochranu osobních 
údajů. Systém umožňuje lokalizovat vozidlo a zaznamenat každé jeho neobvyklé zrychlení 
nebo zpomalení, které může nastat např. v případě nehody.

Můžete se spolehnout, že kamerové systémy Hikvision splní vaše bezpečnostní potřeby. 
Naši profesionální partneři vám rádi sdělí všechny potřebné informace.
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360° panoramatické videokamery s funkcí denního 
a nočního režimu a WDR, určené pro monitorování 
prostoru pro cestující, zaručují optimální výkon 
v jakýchkoliv světelných podmínkách a to i proti 
světlu, nebo když se světelné podmínky venku 
neustále mění.

MOBILNÍ ŘEŠENÍ HIKVISION: ZABEZPEČENÍ V POHYBU

VEŘEJNÁ DOPRAVA: OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST 
CESTUJÍCÍCH

Systém kamerového dohledu instalovaný uvnitř vozidel veřejné 
dopravy působí jako odstrašující prostředek proti nezákonnému 
chování a pomáhá policii v boji proti trestným činům. Kamery 
instalované na vně vozidel monitorují nastupování a vystupování 
cestujících, zachycují všechny úseky cesty a poskytují důkaz 
v případě nehody nebo mimořádné události. Schopnost 
zajistit bezpečnost cestujících je také velké plus pro dopravní 
společnosti, když se snaží propagovat své služby.

TECHNOLOGICKÉ APLIKACE

vně vozidla. Použití inovativní technologie WDR pro natáčení 
proti světlu znamená, že lze pořídit vysoce kontrastní a barevně 
přesné snímky osob a objektů a to i ve světelných podmínkách 
nevhodných pro konvenční kamery.
Tyto systémy mají certifikaci EN50155, EN45545 a E-Mark, a proto 
mohou být instalovány na vozidla i vlaky.

PŘÍKLAD ŘEŠENÍ FUNKCE

Odolné, diskrétní videokamery v provedeni 
antivandal IK10 určené pro instalaci uvnitř vysoce 
rizikových vozidel veřejné dopravy zajišťují účinnou 
ochranu proti poškození.

Videokamery v provedení antivandal IK10 pro použití 
vně vozidla. Stupeň krytí IP68 znamená, že odolají 
nejtěžším okolním a povětrnostních podmínkách, jak 
na silnici tak při mytí.

Videorekordér ukládá záběry bezpečně v souladu se zákony 
na ochranu soukromí. Díky vestavěnému modulu GPS, 3G/4G 
a G-senzoru je videorekordér v podstatě černá skříňka 
vozidla, která může být lokalizována na mapě a je schopna 
zobrazit všechna zrychlení a zpomalení.

V depu můžete nahlédnout do systému a zálohovat data 
prostřednictvím Wi-Fi. Mezi volitelná zařízení patří tlačítko 
alarmu a monitor pro řidiče. Patentovaný systém odolný 
proti nárazům chrání vyjímatelný šuplík pro pevný disk a 
zajišťuje tak spolehlivost, trvanlivost a dokonalé fungování i 
v těch nejkritičtějších podmínkách a zároveň přináší úspory 
nákladů na údržbu.

VŠE POD KONTROLOU: IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY 
TYPY VOZIDEL

Systém analogového mobilního kamerového dohledu

Mini Dome  
kamery 700TVL 
EN50155, EN45545

DS-2CS58A1P-IRS
700 TVL - reálný čas - 0,1 Lux - vnitřní/venkovní s krytím IP66 - provedení 
antivandal IK07 - režim den/noc - Smart IR - podpora DWDR - 3,6mm pevný 
objektiv -(2,8mm, 6mm, na přání) – kruhový konektor pro leteckou techniku

Analogové 
videorekordéry 
EN50155, EN45545

DS-M5504HNI/GW/WI

4 kanály - až 25fps ve WD1 na kanál - 4 vstupy / 1 výstup pro audio - 7 vstupů 
/ 1 výstup pro alarm - 2 CVBS a VGA video výstupy - 1 2,5” SSD/HDD - 1 USB 
port, 1 sériové rozhraní RS232, 1 sériové rozhraní RS485, 1 slot pro SDHC kartu s 
kapacitou až 32 GB - 1 Ethernet 10/100 Mbit/s - napájení: stejnosměrné 6–36 
V, klíčový slot, vypnutí klíčem – kruhový konektor kamery pro leteckou techniku - 
integrovaný GPS modul s anténou - moduly 3G/4G a Wi-Fi

DS-M9008HMFI-ST/
GW/WI

4/8/12 kanálů - až 25fps ve WD1 na kanál - 8 vstupy / 2 výstup pro audio - 7 
vstupů / 1 výstup pro alarm - 2 CVBS video výstupy - 2 2,5” SSD/HDD disky - 1 
USB port, 1 sériové rozhraní RS232, 1 sériové rozhraní RS422 - 1 Ethernet 10/100 
Mbit/s - napájení: stejnosměrné 6–36 V, klíčový slot, vypnutí klíčem – kruhový 
konektor kamery pro leteckou techniku - integrovaný GPS modul s anténou - 
G-senzor - moduly 3G/4G a Wi-Fi

Systém mobilního IP kamerového dohledu

To jsou jen některé ze standardních systémů, které mohou být zcela přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám klientů.
Pro více informací nás kontaktujte na info.eu@hikvision.com

IP kamery 
EN50155, EN45545

Mini kamera typu 
rybí oko  
DS-2CD2942F-I

4 Mpx - 12 fps - 0,01 lux - pozorovací úhel 360° - vnitřní - Smart IR - 3D-DNR - 
WDR - 1 slot pro SDHC kartu s kapacitou až 128 GB - napájení: stejnosměrné 12 V, 
PoE (802.3af) - standardní konektor RJ45 - volitelný konektor M12

Kompaktní Mini 
Dome kamera 
DS-2CD6510D-I 
(DS-2CD6520D-I)

1,3Mpx (2Mpx Full HD) - 25 fps v reálném čase - 0,01 lux - vnitřní/venkovní 
s krytím IP66 - Smart IR - provedení antivandal IK08 - 3D-DNR - WDR - 1 slot 
pro SDHC kartu s kapacitou až 64 GB - pevný 4mm objektiv (2,8mm na přání) - 
napájení: stejnosměrné 12 V, PoE (802.3af) - standardní konektor RJ45 - volitelný 
konektor M12

Kamera vně vozidla 
DS-2CD6510-I

1,3 Mpx - 25 fps v reálném čase - 0,01 lux - venkovní s krytím IP68 - Smart IR - 
provedení antivandal IK08 - 3D-DNR - WDR - pevný 4mm objektiv (2,8mm, 6mm, 
8mm, 12mm, 16mm na přání) - napájení: stejnosměrné 12 V, PoE (802.3af) - 
standardní konektor RJ45 - volitelný konektor M12

Kamera vně vozidla 
DS-2CD6520ET-I

2 Mpx Full HD - 25 fps v reálném čase - 0,01 lux - venkovní s krytím IP68 - Smart 
IR - provedení antivandal IK08 - 3D-DNR - WDR - pevný 4mm objektiv (2,8mm, 
6mm, 8mm, 12mm, 16mm na přání) - napájení: stejnosměrné 12 V, PoE (802.3af) - 
standardní konektor RJ45 - volitelný konektor M12

IP videorekordéry 
EN50155, EN45545

DS-M5504HNI/GW/WI

4 kanály - 4 PoE porty - 25 fps ve Full HD na kanál - 2 vstupy / 1 výstup pro audio 
- 7 vstupů / 1 výstup pro alarm - 2 CVBS a VGA video výstupy - 2 2,5” SSD/HDD 
- 1 USB port, 1 sériové rozhraní RS232, 1 sériové rozhraní RS485, 1 slot pro SDHC 
kartu s kapacitou až 32 GB - 1 Ethernet 10/100 Mbit/s - napájení: stejnosměrné 
6–36 V, klíčový slot, vypnutí klíčem – konektor kamery RJ45 - volitelný M12 - 
integrovaný GPS modul s anténou - G-senzor - moduly 3G/4G a Wi-Fi

DS-M7508HNI/GW/WI

8 kanálů - 8 PoE porty - 25 fps ve Full HD na kanál - 1 vstup / 3 výstupy pro 
audio - 7 vstupů / 2 výstup pro alarm - 3 CVBS výstupy, 1 VGA video výstup - 2 
2,5” SSD/HDD - 1 USB port, 1 sériové rozhraní RS232, 1 sériové rozhraní RS485 - 1 
Ethernet 10/100 Mbit/s - napájení: stejnosměrné 6–36 V, klíčový slot, vypnutí 
klíčem – konektor kamery RJ45 - volitelný M12 - integrovaný GPS modul s anténou 
- G-senzor - moduly 3G/4G a Wi-Fi

Vysoce kvalitní a odolné provedení mobilních systémů 
Hikvision, vyvinutých speciálně pro odvětví dopravy, zaručuje 
maximální spolehlivost. Díky důkladnému výzkumu materiálů 
a pečlivému testování jsou tato zařízení mimořádně odolná a 
schopná odolávat tvrdým podmínkám, kterým mobilní zařízení 
musí nevyhnutelně čelit. Mobilní videokamery a videorekordéry 
Hikvision poskytují jasné, plynulé záběry v reálném čase, takže 
je snadné spolehlivě monitorovat události a pohyby uvnitř i 

Produkty a systémy Hikvision nabízejí maximální technickou a provozní flexibilitu, která vám umožní navrhnout a spravovat ten nejlepší bezpečnostní systém 
pro vaše konkrétní potřeby a zároveň je v souladu s legislativou týkající se ochrany soukromí a bezpečnosti v souvislosti s kamerovým dohledem.


