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360° MOTORIZOVANÉ KAMERY:
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VENKOVNÍ PROSTORY, PARKOVIŠTĚ,
PROSTORY PRO NAKLÁDÁNÍ/VYKLÁDÁNÍ ZBOŽÍ, SKLADY

KAMEROVÝ DOHLED
ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST
STŘEDNĚ VELKÝCH
MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN

360° ovládání, ve dne v noci: nová generace speed dome kamer
s infračervenými přisvětlovači kombinují dokonale ostrý obraz
s mimořádným výkonem ve tmě a jsou ideální pro monitorování
velkých venkovních prostor. Jsou vybaveny robustním krytem
odolným proti mechanickému poškození, funkcí sledování a
dvěma inteligentními infračervenými přisvětlovači na střední a
dlouhé vzdálenosti s dosahem až 150 metrů, takže jsou odolné
proti poškození a ideální pro nejtěžší pracovní podmínky.

SÍŤOVÉ VIDEOREKORDÉRY: 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:

Hikvision NVR videorekordéry poskytují různé způsoby záznamu
snímků (interní a externí disky, on-line) a vzdálenou správu
veškerého záznamu, pro absolutní bezpečnost za všech
okolností. Pomocí snímků pořízených na různých nosičích a
v místech, která jsou přístupná pouze oprávněným osobám,
Hikvision NVR poskytuje nepostradatelnou ochranu nahraných
dat: v případě, že je NVR odcizen, nebo když je třeba pořízený
materiál předat policii, monitorování pokračuje bez přerušení.

Mobilní klientský software
iVMS-4500

KAMEROVÝ DOHLED
ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST
STŘEDNĚ VELKÝCH
MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN
Od pokladen po nákupní zóny, od vchodů prodejen po parkoviště a prostory pro nakládání a
vykládání zboží, systém kamerového dohledu Hikvision poskytuje ostré, detailní snímky bez
ohledu na světelné podmínky; díky své vysoce výkonné technologii záznamu, přesně monitorují
i rychlé nebo nepředvídatelné události, jako jsou hotovostní transakce či krádeže. Systémy
Hikvision s vysokým rozlišením působí jako odstrašující prostředek před krádežemi, loupežemi
a vandalismem, poskytují užitečné záběry v případě soudního sporu a jsou velmi účinným
nástrojem pro předání zločinců spravedlnosti.
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PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

FUNKCE

MEGAPIXELOVÉ KAMERY: VYSOKÉ ROZLIŠENÍ PRO
EXTRÉMNĚ OSTRÝ OBRAZ MIMOŘÁDNÉ KVALITY

FUNKČNÍ ŘEŠENÍ
PRO KAŽDÝ PROSTOR VAŠÍ ČINNOSTI.

Příklady řešení

INTERIÉR: NÁKUPNÍ PROSTOR
Supermarkety, diskontní prodejny, obchody s elektronikou,
oblečením a sportovními potřebami a supermarkety s nábytkem.
Ve všech těchto středně velkých prodejnách je důležité zajistit
bezpečnost a ochranu zaměstnanců i zákazníků, monitorovat
pohyb návštěvníků, transakce a chování. Standardní řešení
se skládá ze 6 HD megapixelových kamer, které bez problémů
zaznamenávají i sebemenší pohyby.

Zabránění a odhalení krádeží, podvodů a loupeží a monitorování
hotovostních transakcí jsou základními funkcemi ochrany
prostor pokladen. Standardní řešení se skládá ze 2 Full
HD megapixelových kamer s WDR, pro dokonalý záznam i v
podmínkách ostrého protisvětla a 2 redundantních rekordérů s
možností lokálního nebo vzdáleného sledování v reálném čase
a připojením do řídící místnosti nebo bezpečnostní agentury.
Lze jej snadno připojit k jakémukoli stávajícímu bezpečnostnímu
poplašnému systému nebo získat přístup k řídícímu systému.

WDR

KOMPAKTNÍ MEGAPIXELOVÉ KAMERY:
MAXIMÁLNÍ DISKRÉTNOST V PRODEJNĚ
Flexibilní špičková technologie kompaktních Full HD
megapixelových kamer je ideální pro monitorování nákupní oblasti
a pokladen. Díky vysokému rozlišení, technologii WDR a kompaktní
velikosti Full HD megapixelové kamery poskytují vynikající kvalitu
obrazu, přičemž jsou mimořádně diskrétní a zároveň elegantní.

Mezi monitorováním oblasti mimo prostory prodejny a
předcházením vandalismu existuje přímá souvislost. Standardní
řešení se skládá ze 2 Full HD megapixelových videokamer s
infračerveným přísvitem do vzdálenosti 30 m, odolným proti
povětrnostním vlivům a vybaveným sabotážním alarmem proti
neoprávněné manipulaci. Všechno je neustále pod kontrolou –
ve dne i v noci.

32 kanálů – redundantní nahrávání – síťový disk (NAS) – úložiště až se 4 pevnými
disky (každý 6TB, nejsou součástí dodávky) – flexibilní úložiště – HDMI/VGA ve Full
HD – navržena pro dva operační systémy

Kompaktní Mini
Dome kamera
DS-2CD2542FWD-I

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

Kompaktní Mini
Dome kamera
DS-2CD2742FWD-IZS

4 Mpx nebo Full HD – 20 fps nebo 25 fps v reálném čase – 0,07 lux – vnitřní/
venkovní – Smart IR – provedení antivandal – 3D-DNR – WDR 120 dB –
motorizovaný varifokální objektiv 2,8–12 mm – snadná instalace

Kompaktní Mini
Dome kamera
DS-2CD2E20F-W

2 Mpx Full HD - 25 fps v reálném čase – 0,01 lux – vnitřní, s montáží na strop –
3D-DNR – WDR – Wi-Fi – výběr z několika barevných krytů - kompaktní - snadná
instalace

6 kamer monitorující
Kamera rybí oko
nákupní prostory
DS-2CD6362F-IVS
(libovolná kombinace):

EXTERIÉR: ZABEZPEČENÍ PARKOVIŠTĚ A LOGISTICKÝCH
CENTER

Kritickým místem pro bezpečnost jsou skladové a logistické
prostory, prostory pro nakládání/vykládání a parkoviště pro
zákazníky. Standardní řešení chrání tyto zóny pomocí 2 pevných
360° Full HD megapixelových infračervených kamer. Jsou odolná
proti nepříznivému počasí a vandalismu, poskytující komplexní
monitorování venkovních provozních prostor za všech světelných
podmínek i ve tmě.

ZÁBĚRY VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ:
EFEKTIVNÍ NÁSTROJ OPTIMALIZACE PRODEJE
Kamerový systém Hikvision, zajišťující kompletní přehled
o vnitřním prostoru prodejny a její výlohách, je perfektním
prostředkem pro optimalizaci prodeje. Celkový přehled o situaci
na prodejně, jež poskytuje kamerový systém v reálném čase,

NVR
DS-7732NI-I4

2 kamery monitorující
prostory pokladen
(libovolná kombinace):

EXTERIÉR: ZABEZPEČENÍ VCHODŮ A VÝLOH OBCHODŮ
Běžná kamera

16 kanálů – redundantní nahrávání – síťový disk (NAS) – úložiště až se 4 pevnými
disky (každý 6TB, nejsou součástí dodávky) – flexibilní úložiště – HDMI/VGA ve Full
HD – navržena pro dva operační systémy

2 videokamery
(libovolná kombinace):

INTERIÉR: ZABEZPEČENÍ POKLADEN

Nicméně bez správného řešení kamerového dohledu, může
být videozáznam k ničemu. K rozpoznání obličeje osoby nebo
kriminálního chování, někdy i ve velmi špatných světelných
podmínkách, je nutné mít nejmodernější technologii a kvalitní,
speciální vybavení. Megapixelové kamery Hikvision, zejména
nové kamery typu rybí oko monitorující 360°, poskytují HD a
Full HD (1920x1080 pixelů) obraz v reálném čase a s vynikající
ostrostí a snímkovou frekvencí, pro snadnou detekci pohybu
a chování uvnitř obchodů. Díky špičkové technologii WDR pro
dokonalou identifikaci jakéhokoliv objektu nebo osoby i při
ostrém protisvětlu, s vysokou úrovní kontrastu a přesností barev
mají tyto kamery excelentní výsledky ve světelných podmínkách,
které žádná běžná kamera nezvládne.

NVR
DS-7716NI-I4

umožňuje vedoucí obchodu okamžitě zasáhnout a nasměrovat
prodavačku do míst, kde je potřebná, a zefektivnit tak prodej.

ŘEŠENÍ PO RUCE PROSTŘEDNICTVÍM
CHYTRÉHO TELEFONU A TABLETU
Celou vaši bezpečnostní situaci máte po ruce, ať jste kdekoli: pomocí inovativního bezplatného
klientského softwaru IVMS-4500 (pro chytrý telefon a tablet, Android, Windows Phone a iOS)
můžete ovládat vše ze svého tabletu nebo chytrého telefonu, ať jste kdekoliv.

2 venkovní kamery
monitorující vchod

2 venkovní kamery pro
parkoviště, logistická
centra aj. (libovolná
kombinace):

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

Kompaktní Mini
Dome kamera
DS-2CD2722FWD-IZS

2 Mpx Full HD – 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

Bullet kompaktní
kamera
DS-2CD2642FWD-IZS

4 Mpx nebo Full HD – 20 fps nebo 25 fps v reálném čase – 0,01 lux – venkovní –
Smart IR – 3D-DNR – WDR – motorizovaný varifokální objektiv 2,8–12 mm – snadná
instalace

Mini Dome kamera
DS-2CD4526FWD-IZ

2 Mpx Full HD – 25 fps v reálném čase – 0,0002 lux – Darkfighter D&N s IR filtrem
– venkovní – varifokální (motorizovaný) objektiv – provedení antivandal – Smart IR
– 3D-DNR – eliminace ostrého světla – detekce poznávacích značek

Speed Dome IR
kamera
DS-2DF8236-AEL

2 Mpx Full HD – 25 fps v reálném čase – 0,0002 lux – Darkfighter D&N s IR filtrem –
venkovní s krytím IP66 – 36x optický zoom – Smart IR až na 200 m – 3D-DNR – WDR
120dB – inteligentní sledování – provedení antivandal IK10

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

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.

