Fabian Penasse
SecuriQam expert

DE SLIMME EN
VERPLAATSBARE
CAMERA

Is uw
organisatie
al slim
beveiligd?

SECURIQAM LPR
DE SECURIQAM LPR IS SPECIAAL ONTWIKKELD OM
ALS INTELLIGENTE AUTONOME 4G CAMERA SNEL EN
EENVOUDIG TE VOORZIEN IN EEN 24/7 AUTOMATISCHE
NUMMERPLAATHERKENNING VOOR:
• Verkeersmonitoring
• Sluikstorten en zwerfvuil
• Toezicht op afgelegen sites
• Toezicht op de openbare orde en evenementen
• Werfbeveiliging

Dankzij de ingebouwde Intelligente Video Analyse en
Deep LearningTechnologie kan in de opgenomen beelden
razendsnel gezocht worden naar de gewenste nummerplaten
en gebeurtenissen. De beelden kunnen via wifi en 4G
geraadpleegd en geëxporteerd worden voor archief- of
bewijsdoeleinden.
De full HD dag/nacht camera levert de best mogelijke beelden
in alle omstandigheden dankzij het gebruik van C-BIT (Content
Based Imaging Technology), IR-verlichting tot op 100m en
Intelligente Dynamische Ruisonderdrukking. Met behulp van
de remote zoom en focus functie kan de camera eenvoudig
van op afstand worden bijgeregeld, dus zonder interventie ter
plaatse.

EIGENSCHAPPEN
• Autonomie : 4 dagen in bedrijf (8 dagen met battery pack); 30 dagen in standby
• Snel verplaatsbaar en inzetbaar door 1 persoon
• Multifunctionele montagebeugel
• Zoom, focus en beheer op afstand
• Lokale opname van 256GB
• VCA: traffic modus: Automatische nummerplaatherkenning; smart event
•
•
•
•
•

modus: lijn overschrijden, tellen, rondhangen, achterlaten- of verwijderd
voorwerp
Witte en zwarte lijsten met realtime notificatie en upload via ftp
Intelligente en ultra snelle opzoeking van geregistreerde nummerplaten
Gratis client software; upgrade naar NxWitness VMS beschikbaar
Compact en weersbestendig
Geen zichtbare antennes voor 4G, wifi en GPS

TECHNISCHE SPECIFICATIES
CAMERA:
COMPRESSIE:
SENSOR:
GEVOELIGHEID (30IRE):
DYNAMISCH BEREIK:
LENS:
BEELDHOEK:
RESOLUTIE:
AANSLUITINGEN:
CONNECTOREN:
COMMUNICATIE:
AUTONOMIE:
WERKINGSTEMPERATUUR:
VOEDING:
GARANTIE:

IP, vaste bullet, Dag/Nacht met ingebouwde IR tot 100m
H: 264; H:265
1/1.8” CMOS Progressive Scan
0.002 lx (kleur), 0 lx met IR (zw/w)
140dB (WDR)
AF Motorzoom en –focus, DC auto-iris
103.3°-38.6° (2.8-12mm); 42.5-13.4° Tele (8-32mm)
1920x1080 / 60fps
ONVIF (PROFILE S, G), PSIA, CGI, ISAPI, Auto-MDIX
IP66 rated - LAN en voedingsconnector
Wifi, 4G/LTE
Actief: 4 dagen (8 dagen met battery pack); Standby: 30 dagen
-20°C / +50°C
Interne batterij 110Ah; 12VDC batterijlader; battery pack (optie)
1 jaar (excl. batterijen)

MATEN EN GEWICHTEN
AFMETINGEN:
GEWICHTEN:
MONTAGE OPTIES:

H: 580mm ; D: 290mm
11 kg
Muur, paal en hoek bevestiging

Surf naar
telenet.be/
business
en maak een
afspraak!

MET EEN BEETJE HULP VAN TELENET BUSINESS
Bij Telenet Business zit u goed, wat de toekomst ook brengt. Ondernemen in een digitale wereld wordt steeds
complexer, maar daardoor ook net ongelooflijk spannend. Daarom is Telenet Business er om Belgische
professionals een digitaal duwtje in de rug te geven. Wij zorgen dat zowel grote als kleine bedrijven kunnen
genieten van een goede digitale flow, simpel en vlot. En dat doen we graag. Want hoe meer professionals we
kunnen helpen, hoe groter onze glimlach.
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