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VIDEOKAMERY TYPU RYBÍ OKO:
HERNY POD 360° DOHLEDEM

Velké prostory s velkým počtem přicházejících a odcházejících
vyžadují jasný, celoplošný dohled. Díky své sofistikované
konstrukci může jedna kamera typu rybí oko zastávat práci
až čtyř běžných kamer. Kamera Hikvision typu rybí oko může
pořizovat několik snímků z různých úhlů pouze z jednoho
panomorfního (360°) záznamové místa. Již žádná slepá místa při
monitorování heren.

NVR A DVR TURBO HD DVR: BEZPEČNÉ MÍSTO PRO
UKLÁDÁNÍ A ZOBRAZOVÁNÍ SNÍMKŮ

Můžete se spolehnout, že kamerové systémy Hikvision splní vaše bezpečnostní potřeby.
Naši profesionální partneři vám rádi sdělí všechny potřebné informace.

Distribuce:

Bezpečnost perzonálu a hráčů je zásadní a musí s ní být
zacházeno maximálně diskrétně. Hikvision NVR a Turbo HD DVR
umožňují záznam materiálu různým způsobem, na různých
místech a zařízeních (interní i externí disky, online). Systém
může pořizovat dva záznamy na různých zařízeních, takže
video monitorování může pokračovat bez přerušení i v případě
poskytnutí přístupu do systému úřadům. Turbo HD DVR Hikvision,
díky své hybridnosti, umožňují budoucí přechod z analogového
systému na IP, aniž by bylo nutné vyměnit rekordér.

KAMEROVÝ DOHLED
PRO HERNY
A KASINA
Herny a kasina jsou prostředí, kde je kamerový dohled velmi důležitý, ale každé zařízení má
své vlastní specifické bezpečnostní požadavky. Naprostá většina systémů kamerového
dohledu Hikvision (kamery a nahrávací zařízení) efektivně a účinně pomáhá se zabezpečením
budov, zaměstnanců a zákazníků, přičemž jsou zároveň diskrétní a snadno ovladatelné.
Systémy s vysokým rozlišením poskytují ostré snímky, které zachycují i ty nejmenší detaily za
jakýchkoliv světelných podmínek, ať už venku či uvnitř.
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PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

FUNKCE

HD A FULL HD VIDEOKAMERY: SYSTÉM S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM
PRO MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITU A UNIVERZÁLNOST

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ
PRO VŠECHNA DŮLEŽITÁ MÍSTA.

IP řešení (nové instalace)
1 nebo 2 rekordéry

NVR
DS-7716NI-I4/16P

16 kanálů - 16 PoE portů – redundantní nahrávání – síťový disk (NAS) – úložiště
až se 4 pevnými disky (každý 6TB, nejsou součástí dodávky) – flexibilní úložiště HDMI/VGA ve Full HD

2 videokamery
monitorující prostory
pokladny

Turret kamera
DS-2CD2342WD-I

4 Mpx nebo Full HD – 20 fps nebo 25 fps v reálném čase – 0,01 lux – vnitřní/
venkovní – Smart EXIR – provedení antivandal – 3D-DNR - WDR 120 dB – kompaktní
a nenápadná – snadná instalace

1 IP videokamera u
vchodu do každé
herny

Kamera rybí oko
DS-2CD6362F-IVS

6 Mpx – 12 fps nebo 25 fps v reálném čase – 0,05 lux – 360° záznam – vnitřní/
venkovní – Smart IR – provedení antivandal – 3D-DNR – WDR – integrované
odstranění soudkovitosti – kompaktní – snadná instalace

2 videokamery
monitorující hrací
stoly

Turret kamera
DS-2CD2342WD-I

4 Mpx nebo Full HD – 20 fps nebo 25 fps v reálném čase – 0,01 lux – vnitřní/
venkovní – Smart EXIR – provedení antivandal – 3D-DNR - WDR 120 dB – kompaktní
a nenápadná – snadná instalace

1 videokamera
monitorující hrací
automaty

Turret kamera
DS-2CD2322WD-I

2 Mpx Full HD – 20 fps nebo 25 fps v reálném čase – 0,07 lux – vnitřní/venkovní
– Smart EXIR – provedení antivandal – 3D-DNR - WDR 120 dB – kompaktní a
nenápadná – snadná instalace

Kompaktní Bullet
kamera
DS-2CD2T42WD-I5

4 Mpx nebo Full HD – 25 fps v reálném čase – 0,01 lux – venkovní - Smart EXIR –
3D-DNR – WDR 120 dB – snadná instalace

BEZPEČNOST U POKLADEN
Toto řešení, z důvodu lepšího zobrazení všech aktivit na
pokladně, využívá alespoň dvě nenápadné širokoúhlé síťové
IP Full HD megapixelové kamery, jednu nainstalovanou z boku
pokladny a druhou za pokladnou. Další možností je použití HDTVI
kamer, jež nabízejí stejnou kvalitu jako Full HD megapixelové
kamery. Mohou tak nahradit starší technologii s nízkým
rozlišením, přičemž používají stávající analogové zapojení.

BEZPEČNOST U VCHODŮ A V HERNÁCH
V těchto prostorech doporučujeme použít IP megapixelovou
kameru rybí oko, s 360° panoramatickým snímáním. Díky jejímu
vysokému rozlišení zachytí minimální detaily a z jednoho
záznamového místa pokryje celý prostor herny. Vestavěné
zpracování znamená, že jeden snímek může poskytnout několik
záběrů z různých míst v herně, které jsou předmětem zájmu
sledování.

BEZPEČNOST U HRACÍCH STOLŮ A HRACÍCH AUTOMATŮ
Díky použití vysoce kvalitní, špičkové technologie jako je
HDTVI, stávající bezpečnostní systémy Hikvision mohou být
snadno doplněny megapixelovými Turbo HD kamerami až s
Full HD rozlišením (1920x1080 pixelů). Alternativně mohou
být kompletně převedeny na systém založený zcela na IP
síti, jež nabízí nejlepší možnou návratnost investic. Inovativní
technologie WDR umožňuje identifikaci objektů a osob proti
ostrému protisvětlu a poskytuje tak vysoce kvalitní obraz i při
velmi ostrém okolním osvětlení. Funkce otáčení optimalizuje
sledování na chodbách a v průchozích oblastech tak, aby byla
využita celá hloubka zorného pole.

Režim otáčení

Toto řešení využívá nenápadnou síťovou megapixelovou Full HD
IP kameru s infračerveným přísvitem a v provedení antivandal,
jež je navržena s velkým důrazem na detail. Další možností je
použití HDTVI Full HD megapixelové kamery, kterou lze připojit
pomocí stávajícího systému analogových komponentů. Funkce
otáčení kamer umožňuje vertikální pohled v celé délce a
hloubce chodeb a maximální využití dostupného rozlišení.

High-tech vzhled kompaktních mini dome kamer Hikvision se
dokonale hodí pro monitorování heren a pokladen. HD nebo
Full HD rozlišení a kompaktní rozměry poskytují vysoce kvalitní
snímky a atraktivní design. Díky technologii HDTVI lze využít výhod
vysokého rozlišení a minimálního zásahu a zapojit systém pomocí
stávajícího systému analogových komponentů.

Odolné Full HD megapixelové antivandal kamery monitorují ve tmě a
poskytují nejlepší možnou ochranu. Kamery jsou vybaveny alarmem
proti neoprávněné manipulaci, senzorem den/noc a infračerveným
přísvitem. V situacích, kde se vyžaduje sledování vzdálenějších
objektů za špatných světelných podmínek nebo dokonce v úplné
tmě, EXIR kamery jsou schopny distribuovat infračervené světlo
rovnoměrně po ploše až na vzdálenost 50 m. Monitorují nejdůležitější
místa, jako jsou vchody pro chodce, vjezdy a výjezdy pro auta a
parkoviště a zajišťují tak 24hodinové monitorování všech venkovních
prostor pro volnočasové aktivity. K dispozici s technologií IP i HDTVI.

SYSTÉM 360° SLEDOVÁNÍ PO RUCE
PROSTŘEDNICTVÍM POČÍTAČE,
CHYTRÉHO TELEFONU A TABLETU
Celou vaši bezpečnostní situaci máte po ruce, ať jste kdekoli.
Monitorujte bezpečnostní kamery na místě nebo vzdáleně
pomocí softwaru iVMS-4200 pro počítače (Windows) a softwaru
IVMS-4500 pro chytré telefony a tablety (Android a iOS): můžete
ovládat vše ze svého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu,
ať jste kdekoliv.

4 Mpx nebo Full HD – 20 fps nebo 25 fps v reálném čase – 0,01 lux – do interiéru
/ venkovních prostor – Smart IR – provedení antivandal – 3D-DNR – WDR 120 dB –
motorizovaný varifokální objektiv 2,8–12 mm – snadná instalace

Technologie tribrid (interoperabilita se stávajícími systémy)

BEZPEČNOST VENKOVNÍCH PROSTOR A PARKOVIŠŤ

KOMPAKTNÍ MINI DOME KAMERY:
DISKRÉTNÍ MONITOROVÁNÍ HEREN A POKLADEN

4 IP videokamery
monitorující venkovní
prostory a parkoviště
(libovolná kombinace): Mini Dome kamera
DS-2CD2742FWD-IZS

1 nebo 2 rekordéry

DVR
DS-7316HQHI-SH

18 kanálů (16+2IP až 0+18IP) – Tribrid (analog, HDTVI, IP) – redundantní nahrávání
– síťový disk (NAS) – úložiště až se 4 pevnými disky (každý 4TB, nejsou součástí
dodávky) – flexibilní úložiště - HDMI/VGA ve Full HD

2 videokamery
monitorující prostory
pokladny

Kompaktní Mini
Dome kamera
DS-2CE56D5T-IRM

Full HD HDTVI – sledování v reálném čase – 0,01 lux – vnitřní/venkovní – Smart IR –
video výstup CVBS a HDTVI – kompaktní a nenápadná – snadná instalace

1 IP videokamera u
vchodu do každé
herny

Kamera rybí oko
DS-2CD6332FWD-IVS

3 Mpx – 20 fps nebo 25 fps v reálném čase – 0,1 lux – 360° záznam – vnitřní/
venkovní – Smart IR – provedení antivandal – 3D-DNR – WDR 120 dB – integrované
odstranění soudkovitosti – kompaktní – snadná instalace

2 videokamery
monitorující hrací
stoly

Kompaktní Mini
Dome kamera
DS-2CE56D5T-IRM

Full HD HDTVI – sledování v reálném čase – 0,01 lux – vnitřní/venkovní – Smart IR –
video výstup CVBS a HDTVI – kompaktní – snadná instalace

1 videokamera
monitorující hrací
automaty

Kompaktní Mini
Dome kamera
DS-2CE56D5T-IRM

Full HD HDTVI – sledování v reálném čase – 0,01 lux – vnitřní/venkovní – Smart IR –
video výstup CVBS a HDTVI – kompaktní – snadná instalace

Kompaktní Bullet
kamera
DS-2CD2T42WD-I5

4 Mpx nebo Full HD – 25 fps v reálném čase – 0,01 lux – venkovní - Smart EXIR –
3D-DNR – WDR 120 dB – snadná instalace

4 IP videokamery
monitorující venkovní
prostory a parkoviště
(libovolná kombinace): Mini Dome kamera
DS-2CD2742FWD-IZS

4 Mpx nebo Full HD – 20 fps nebo 25 fps v reálném čase – 0,01 lux – do interiéru
/ venkovních prostor – Smart IR – provedení antivandal – 3D-DNR – WDR 120 dB –
motorizovaný varifokální objektiv 2,8–12 mm – snadná instalace

Výše uvedená řešení jsou příklady některých standardních situací a lze je přizpůsobit individuálním potřebám klientů.
Pro více informací nás kontaktujte na info.eu@hikvision.com

