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Jälleenmyyjä:

Hikvisionin valvontakamerat sopivat erinomaisesti vaativiin turvallisuustarpeisiin.
Asiantuntijamme antavat mielellään tarkempia tietoja.

KANNETTAVA VIDEOTALLENNIN
KANNETTAVA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
KOVAAN KÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN SORMENJÄLKITUNNISTUS JA SUOJATTU 
KÄYTTÖ
SUOJATTU KÄYTTÖ JA HALLINTA – PAIKALLISESTI JA 
ETÄYHTEYDEN VÄLITYKSELLÄ
Kannettava videotallennin täyttää 
ankarimmatkin ammattilaistason 
turvallisuus- ja luotettavuusvaatimukset, 
sillä sen käytönhallintajärjestelmä takaa 
suojatun käytön. Käyttäjätilejä voi määrittää 
paikallisesti tai etäyhteyden välityksellä. 
Käyttäjät tunnistetaan digitaalisen 
sormenjäljen tai käyttäjänimen ja salasanan 
perusteella. Hikvisionin kehittämä keskitetty 
laiteohjauksen ja -hallinnan ohjelmistoalusta, 
joka on suunniteltu erityisesti kannettavien 
valvontasovellusten tarpeisiin, perustuu 
suojattuihin P2P-yhteyksiin. Se lisää 
tietoliikenteen turvallisuutta paikallisesti 
ja etäkäytössä – palveluntarjoajasta 
riippumatta.

ERINOMAINEN SUORITUSKYKY

13 MEGAPIKSELIN VIDEOKAMERA JA LAAJA VALIKOIMA 
LISÄVARUSTEITA
JOKAPÄIVÄISEN VALVONNAN TARPEISIIN JA 
HÄTÄTILANTEISIIN
Integroidun kameran 13 megapikselin 
teräväpiirtokuvien, paikallisen Full HD (1080P) 
-tallennuksen ja teräväpiirtotarkkuuksisen 
(720P) Dual-Stream-verkkolähetyksen lisäksi 
kannettava videotallennin mahdollistaa 
ulkoisten lisäkameroiden sijoittamisen 
strategisiin paikkoihin erityisympäristössä, 
sekä työn valvontavaatimusten 
tehokkaan hallinnan. Lisävarusteiden 
laajaan valikoimaan sisältyy tulostin 
tiedostojen tulostamiseen sekä RS-232-, 
USB- ja Ethernet-liitännöillä varustettu 
telakointiasema, joka myös lataa laitteen 
akun. Lisäksi telakointiasemassa on paikka 
lisäakun lataamista varten.

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com
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Erityisesti mobiilivalvontasovelluksiin kehitetty Hikvisionin uusi kannettava videotallennin antaa käyttöön 
erinomaisen videosuorituskyvyn. Poikkeuksellisen monipuolinen ja kestävä laite soveltuu käytännössä 
mihin tahansa valvontatehtävään ja mihin tahansa ympäristöoloihin. Kannettava videotallennin on 
ihanteellinen tuki tilanteisiin, joissa edellytetään jatkuvaa viestiyhteyttä sekä käyttäjän turvallisuuden 
valvontaa vaarallisimmissakin olosuhteissa – kompaktiin kokoon tiivistetty huipputeknologia antaa 
varmuuden niin jokapäiväisessä valvonnassa kuin hätätilanteissa.

KANNETTAVA VIDEOTALLENNIN
KANNETTAVA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
KOVAAN KÄYTTÖÖN
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MONIKÄYTTÖINEN, VESI- JA PÖLYTIIVIS, KESTÄÄ 
PUDOTUKSEN
AMMATTILAISTASON VALVONTALAITE KOVAAN KÄYTTÖÖN

GPS, 3G, WIFI – MONIPUOLISET YHTEYDET
VARMISTAVAT AINA YHTEYDEN ULKOMAAILMAAN 
KAUKAISIMMISSAKIN KOHTEISSA

ERINOMAINEN SUORITUSKYKY

Hikvisionin uuden kannettavan 
videotallentimen monipuoliset toiminnot 
ovat käytettävissä myös äärimmäisen 
haastavissa sääolosuhteissa. Se 
soveltuukin ihanteellisesti moniin eri 
käyttökohteisiin. Vesi- ja pölytiivis runko 
on rakennettu kestämään pudotuksen 
jopa 1,5 metrin korkeudelta. IP66-
suojausluokka sallii ulkokäytön myös 
erittäin pölyisessä ympäristössä ja 
sateessa – näissä olosuhteissa muut 
kuin ammattikäyttöön suunnitellut 
kamerat eivät kestä.

Valvonnan keskitettyyn hallintaan tarkoitettu Hikvisionin ainutlaatuinen integroitu 
ohjelmisto tuottaa aitoa lisäarvoa lisäturvallisuuden muodossa. P2P-teknologiaan 
perustuva tehokas iVMS 5200 -ohjelmistoalusta ulottuu mobiiliyhteyksien 
ulkopuolelle varmistaen tietoliikenteen turvallisuuden: Kaikkia verkkoon 
kytkettyjä laitteita voi käyttää milloin tahansa ilman Internet-palveluntarjoajien 
muodostamia rajoitteita – ja aina suojatun yhteyden välityksellä! iVMS 5200 
-alustan ja mobiililaajennusten ansiosta turvapäälliköt pystyvät etäyhteyden 
välityksellä katselemaan tosiaikaista videokuvaa mistä tahansa järjestelmään 
liitetystä kannettavasta videotallentimesta sekä valvomaan paikallista tallennusta. 
Järjestelmähälytyksen ja käyttäjien hätätilanteessa manuaalisesti tekemät 
hälytykset voidaan ladata alustaan, ja kaksisuuntaisen puheyhteyden ansiosta 
käyttäjät voivat puhua valvontakeskuksen kanssa. Tosiaikainen sijainninseuranta 
integroidulla kartalla mahdollistaa kokonaistilanteen seurannan sekä eri kohteiden 
turvatilanteen valvonnan.

Hikvisionin uusi kannettava 
videotallennin tukee kaikkia nykyisiä 
huipputeknologioita äärimmäisen 
liitettävyyden ja yhdistettävyyden 
saavuttamiseksi. Vakaat ja luotettavat 
yhteydet varmistavan kaksois-SIM-
toiminteen sekä sisäisten GPS-, 
WiFi- ja 3G-moduulien ansiosta 
video- ja audiovirtoja voidaan lähettää 
sekä 3G/4G-matkapuhelinverkkojen 
että uusimman IEEE 802.11 a/b/g/n 
-standardin mukaisen WiFi-verkon 
kautta. Näin käyttäjät pysyvät 
aina yhteydessä ja voivat lähettää 
kuvia, hälytyksiä ja paikkatietoja 
keskusjärjestelmään. Lisäksi 
ryhmäpuhelu-toiminto mahdollistaa 
tosiaikaisen puheviestinnän samaan 
ryhmään kuuluvien muiden käyttäjien 
kanssa.

IVMS-5200-ALUSTALLA TOTEUTETTU KESKITETTY 
HALLINTA VARMISTAA TIETOTURVAN 
MISSÄ TAHANSA, MILLOIN TAHANSA

TEKNISET TIEDOTTÄYNNÄ HUIPPUTEKNOLOGIAA

Kannettava videotallennin voidaan sovittaa käytännöllisesti katsoen minkä tahansa hätätilanne- tai vaaraskenaarion 
mukaan. Lisäksi se soveltuu valvontasovelluksiin teollisuusvartioinnista arvokuljetusten turvaamiseen ja dokumentointiin 
tai suurtapahtumien turvahenkilöstön tarpeisiin. Se on täydellinen valinta viranomaisten, yksityisten vartiointiliikkeiden, 
vakuutusyhtiöiden ja erilaisten yritysten käyttöön.

KÄYTÄ MIHIN TAHANSA –
VAIN MIELIKUVITUKSESI ASETTAA RAJAT

VAKUUTUSYHTIÖT JA 
LIIKEYRITYKSET

TEOLLISUUS JA 
ENERGIANTUOTANTO

ARVOKULJETUKSET

LAINVALVONTA JA 
VARTIOINTILIIKKEET

SUURTAPAHTUMAT

PELASTUSTOIMI

Suoritin/
käyttöjärjestelmä Dual Cortex-A9 1,2 GHz/Android

RAM/ROM 1Gt / 32 Gt

Näyttö Kapasitiivinen 3,5"-kosketusnäyttö (resoluutio 800x480)

3G/4G-verkot FDD-LTE/WCDMA; Dual SIM card design

Paikannus Sisäinen GPS-moduuli

Bluetooth BT V4.0

WiFi Integroitu, WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz / 5,8 GHz)

Tuetut kamerat Sisäinen teräväpiirtokamera: 13 MP (4208x3120); ulkoinen kamera: valinnainen 2 MP (1600x1200)

Äänitulo Päämikrofoni, ulkoinen mikrofoni, Bluetooth-kuuloke

Video-/äänilähtö Micro HDMI

Äänilähtö Kuuloke (kaapeli tai Bluetooth), integroitu kaiutin

Kameran resoluutio Sisäinen teräväpiirtokamera – kuvaus: 13  MP, 3 MP, 1,3 MP, VGA. Tallennus: 1080P, 720P, D1, VGA ja QVGA. Lähetys: 720P, D1, VGA ja 
QVGA. Ulkoinen kamera – kuvaus, tallennus, D1- ja CIF-lähetys

Tallennus 32 Gt:n sisäinen tallennustila ja jota 32 Gt ulkoiselle SD-kortille

Dekoodaus Jopa 25 fps (1080P)

Ominaisuudet Salamavalo, taskulamppu, laskin, digitaalinen kompassi, ryhmäpuhelutoiminto (PTT), hätähälytys,
manuaalinen tallennus, kaksisuuntainen Full-Duplex-ääni, Dual-Stream-lähetys

Akku 7,4V / 2000 mAh

Käytönsuojaus Sisäänkirjautuminen digitaalisella sormenjälkitunnistuksella, digitaaliset sertifikaatit, tilinhallinta käyttämällä määritettäviä 
käyttäjäoikeuksia

Anturit Integroitu lämpötila-anturi, kiihtyvyysanturi (G-anturi)

Telakointiasema Valinnainen latausasema, jossa sarja-, USB- ja RJ45-liitännät

Suojausluokka IP66, vesitiivis, pölytiivis, kestää pudotuksen (1,5 m)

Toimintalämpötila -10° C...+50 °C

Malli Kannettava videotallennin DS-6102HLI-T

DS-MH1031 DS-2CC112P-BT1 LISÄAKKUDS-1653HMI

Päälle puettava 
infrapunakamera
Mitat:
34 x 66 x 45 mm

LISÄVARUSTEET 

Monitoiminen 
telakointiasema. 
Mitat:
96 x 125 x 86 mm

Etukamera, taipuva 
kannatin 
Mitat:
Halk. 16 x 58 mm

Lisäakku
Mitat:
50 x 82 x 13 mm


