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System kamer nasobnych to zestaw urządzeń
dedykowanych dla służb wymagających profesjonalnego
nadzoru działań ich pracowników. Umożliwia on rejestrowanie
i przesyłanie w czasie rzeczywistym obrazu w jakości
Full HD za pośrednictwem sieci 3G, 4G i Wi-Fi. System cechuje
się nieograniczonym zasięgiem działania i dwukierunkową
komunikacją pozwalającą na zdalne wsparcie pracowników.
Dodatkowo bateria wbudowana w kamerę zapewnia zasilanie
na pełną zmianę pracownika.

Monitoring zaprojektowany został dla:
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System kamer nasobnych NOVUS
zapewnia:
• wzrost bezpieczeństwa pracowników
• monitorowanie sytuacji na żywo przez centrum zarządzania
• zdalne wsparcie procesu decyzyjnego pracowników
• dwukierunkową komunikację
• lokalizację GPS
• e-mapę na żywo
• nieograniczony zasięg działania
• automatyczne przełączanie między sieciami 3G/4G a Wi-Fi
• bogatą bazę materiałów dowodowych
• wysokie bezpieczeństwo gromadzonych danych
• szybkie wyszukiwanie ważnych nagrań
• automatyczne ładowanie akumulatorów i pobieranie nagrań
• ekran dotykowy
• system modułowy

S yste m ka m er nasobnyc h N O V U S

KAMERA NASOBNA
NVBWS-C01
• rozdzielczość Full HD
• nagrywanie wideo i audio
oraz wykonywanie zdjęć
• znacznik ważnych nagrań
• pamięć wewnętrzna 32 GB
• karta microSD do 128 GB
• długi czas pracy
• blokada ekranu dotykowego
• wbudowany mikrofon i głośnik
• klasa szczelności IP67

KAMERA GUZIKOWA
NVBWS-C01/BC

KAMERA NAUSZNA
NVBWS-C01/EC

SŁUCHAWKA BLUETOOTH
NVBWS-C01/BT

Z arz ą dzanie S yste m e m ka m er nasobnyc h

STACJA DOKUJĄCA
NVBWS-DDS

jednostka zarządzania
NVBWS-VMS

• 6 slotów (możliwość rozbudowy
do 24 slotów)
• dysk wbudowany 4 TB
• możliwość montażu 2 x HDD 3.5”
• ekran dotykowy Full HD
• mechaniczna blokada kamer
• automatyczne ładownie akumulatorów
i pobieranie nagrań z kamer
• zabezpieczenie urządzenia hasłem
• wyszukiwanie/odtwarzanie
/pobieranie/usuwanie nagrań
• montaż naścienny

• 1000 kamer na jednostkę
• 300 użytkowników
z jednoczesnym dostępem
• podział na 64 okna
• po 640 Mb/s przepustowości
przychodzącej/wychodzącej
• e-mapa
• T V-wall
• wyszukiwanie/podgląd
/nagrywanie strumieni wideo

Zarządzanie systemem kamer nasobnych odbywa się przy pomocy dwóch urządzeń.
Jednostka zarządzania, po podłączeniu do stacji klienckiej i nawiązaniu połączenia z kamerami
przez sieć 3G/4G lub Wi-Fi, pozwala m.in. na:
odbieranie oraz zapis strumienia wideo i audio z kamer nasobnych;
komunikację dwukierunkową z pracownikiem;
wizualizację lokalizacji kamer na mapach Google z możliwością odtworzenia np. przebiegu patrolu.
Stacja dokująca natomiast służy do zarządzania zapisanymi w kamerach danymi oraz ładowania ich
akumulatorów. Posiada 6 slotów, z czego 1 jest priorytetowy i umożliwia pobieranie nagrań z prędkością
do 15 Mb/s. Stacja wyposażona jest w pamięć wewnętrzną 4 TB, którą można rozszerzyć do 24 TB,
tym samym zyskując dodatkową przestrzeń na gromadzone dane.

A r c h itekt u ra syste m u
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PAMIĘĆ iSCSI

3G / 4G / Wi-Fi
jednostka zarządzania
NVBWS-VMS
NVBWS-C01/EC
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STACJA DOKUJĄCA
NVBWS-DDS

KLIENT jednostki zarządzania
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