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Jegyzetek

 - komplett társasházi videós megoldás



A rendszer rövid ismertetése:

A VIDEOCASE TH kétkamerás videós kamerarendszer lehetővé teszi 
közösségi területek - elsősorban társasházak lépcsőházának, 
bejáratának - megfigyelését.

A területen történő események a beépített háttértárra kerülnek 
rögzítésre, dátum/idő szerint visszakereshetők, elmenthetők, a 
rendőrségnek videó-formátumban átadhatók.

A központi egység szabotázsvédett, kulccsal zárható fémháza a 
képek rögzítéséhez és továbbításhoz szükséges összes eszközt 
magában hordozza. A központi egységhez két professzionális éjjel-
nappali kamera csatlakozik.

A rendszer karbantartása, üzemeltetése egyszerű, minimálisak a 
járulékos költségek. Nincs szükség monitor előtt ülő biztonsági 
személyzetre.

A közösség által meghatalmazott személyek helyi vagy távoli 
eléréssel, akár Interneten keresztül vehetik igénybe a rendszer 
számos kényelmi és biztonsági szolgáltatását.

A VIDEO-CASE az országban számos helyen működő rendszer, 
referenciákkal. A gyakorlat szerint a felvett képeket a rendőrség 
hatékonyan fel tudja használni az azonosítási és felderítési eljárás 
során.
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A rendszer főbb jellemzői:

minimális karbantartást igénylő komplett megfigyelő rendszer 
két kamerával

egyszerű kezelés internetes elérési lehetőséggel

akár több hónapnyi esemény tárolása a legkorszerűbb videós 
tömörítési eljárásnak köszönhetően

közösségi térben (pl. lépcsőház) elhelyezhető központ és 
kamerák

vandálbiztos kivitel, szünetmentes kialakítás 
("magárahagyható")

megbízható, rendőrség által is elismert rendszer

kedvező ár járulékos költségek nélkül (egyszeri beruházást 
igényel)

A VIDEO-CASE TH a gyakorlatban:

A tapasztalatok szerint a rendszer 
működésének köszönhetően észrevehetően 
csökken a társasházban és közvetlen 
környékén a vagyon elleni bűncselekmények 
és egyéb vitatott esetek száma (pl. 
rongálás, gyújtogatás).

Besurranó tolvajokat, trükkös kapualji 
fosztogatót is fülelt már le a rendszer. A 
rendőrség a felvételek felhasználásával 
képes a tettes azonosítására, elfogására.

A VIDEO-CASE már bebizonyította: érdemes a társasház 
közösségének összefogni és beruházni a biztonságuk és nyugalmuk 
érdekében.

Rendeljék meg a rendszer kiépítését mielőbb,
előzzék meg az újabb káreseményt!
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A rendszer szolgáltatásai:

2 kamera jelének rögzítése, feldolgozása mozgás esetén (4 
kameráig bővíthető)

a kamerák és a videóközpont tápellátásának biztosítása 
áramkimaradás esetén is

valósidejű képek követése a helyszínen vagy hálózaton 
keresztül

riasztás és eseménykezelés (pl. visszakeresés dátum, idő 
alapján) akár egy évre visszamenően*

események elmentése más médián történő lejátszáshoz (pl. 
rendőrségnek átadható .AVI formátum)

helyi hozzáférés: beállítások, visszajátszás, felvételek mentése

hálózati - akár internetes - élőkép, visszakeresés, mentés a 
felhatalmazott személyek részére (különböző jogosultsági 
szintek beállításának lehetősége)

élőkép és felvett események pillanatképeinek elmentése (.jpg)

számos biztonsági és kényelmi szolgáltatás lehetősége

Kiegészítő lehetőségek:

hangrögzítési lehetőség

e-mail küldési lehetőség

távirányítható (PTZ) kamerák lehetősége

SMS küldés videójel kimaradás-, hálózathiba-, akkuhiba-, 
fedélnyitás esetén

*: A kamerák képei alapbeállításként esemény hatására (mozgás) kerülnek 
rögzítésre. A legmodernebb tömörítési módnak köszönhetően (H.264/MPEG4) a 
háttértárolón több hónap eseménye kerül eltárolásra. Az új események 
rögzítésekor mindig a legrégebbi (addig el nem mentett, érdektelen) események 
kerülnek felülírásra.

A felvételek kezelésekor figyelembe kell venni a személyes adatokra vonatkozó 
irányelveket, mindenekelőtt az 1992. évi LXIII. törvényi rendelkezést.
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A VIDEO-CASE TH elemei, tartozékok:

kulccsal zárható szabotázs-védett 
fémdoboz (400 x 580 x 150 mm)

tápegység intelligens akkutöltés-
vezérléssel, hibajel kimenetekkel

akkumulátor a szünetmentes 
tápellátáshoz

beépített digitális videórögzítő (DVR) háttértárral

2db éjellátó, vandálbiztos kialakítású profi dome kamera 
(színes, IR, VF, 540TVL)

WLAN router, antenna a vezeték nélküli eléréshez

egér, távirányító a helyi kezeléshez

kábelek (USB, LAN stb.)

CD (szoftverek a PC-s kezeléshez), kezelői leírás

A rendszer ára 240 ezer forint + 25% áfa

A rendszer telepítésének költsége anyagszükséglettel Budapesten
40 ezer forint + 25% áfa (amennyiben a központ-kamera 
távolságok nem haladják meg a tíz métert).

A rendszer megrendelésének menete:

1. /a: küldje el VIDEO-CASE TH rendszer megrendelését e-mailen 
vagy honlapunkon keresztül (a rendelésben tüntesse fel a 
telepítés címét és az igényelt telepítési időpontot)
/b: vegye fel a kapcsolatot üzletkötőnkkel

2. a megadott elérhetőségén időpontot egyeztetünk a helyszíni 
felméréshez

3. a helyszíni felmérés és az esetlegesen felmerülő egyedi igények 
alapján véglegesítjük ajánlatunkat

4. a végleges ajánlat jóváhagyását követő két héten belül a 
rendszer megkezdi a felügyeletet
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A VIDEO-CASE kezelése, karbantartása:

A rendszer a telepítést, beüzemelést követően magára hagyható, a 
területen történő mozgásokat önállóan (beavatkozás nélkül) képes 
rögzíteni.

Nem kívánt esemény bekövetkeztekor a feljogosított személy a 
videóközponthoz távolról (pl. Internet) vagy közvetlenül hozzáférhet 
(egy monitor csatlakoztatásával) és dátum, idő alapján az eseményt 
visszakeresve USB pendrive-ra, külső háttértárra mentheti.

A régi, érdektelen felvételeket a rendszer automatikusan törli, 
helyére az újakat rögzíti. A korszerű rögzítési technológiának 
köszönhetően a rendszer akár egy teljes év eseményeinek a 
rögzítésére is képes.

A megfelelően telepített központ a háromévente esedékes 
akkumulátorcserén kívül egyéb karbantartást nem igényel.
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Műszaki paraméterek

MECHANIKA
BEFOGLALÓ MÉRET (MM) 290 X 440 X 170
SÚLY (AKKU NÉLKÜL) 4 KG

TÁPELLÁTÁS
TÁPFESZÜLTSÉG IGÉNY AC 230 V
KIMENŐ FESZÜLTSÉG (ESZKÖZ) DC 13,6 V
KIMENŐ FESZÜLTSÉG (TÖLTŐ) DC 14,2 V
AKKUMULÁTOR KAPACITÁS 7 – 33 Ah (használt: 18Ah)
TÚLTERHELÉS VÉDELEM VAN
TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM VAN
HIBAJELZÉSEK AKKUHIBA, HÁLÓZAT HIBA, KIMENŐ FESZ. HIBA
MEGFELELŐSÉG MSZ EN 50131-6:2006

VIDEÓ, DVR
VIDEÓ BEMENET 4 BNC (használt: 2)
MÓD TRIPLEX
RENDSZER PAL
ÉLŐKÉP FELBONTÁS 720 X 576 (PAL)
ÉLŐKÉP FRAME/SEC 25 (PAL)
FELVÉTEL FELBONTÁS 720 X 288, 360 X 288 (CIF)
FELVÉTELI RÁTA MAXIMUM 100 PPS
BEÉPÍTETT HDD 500GB
TÖMÖRÍTÉS H.264
HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉS IGEN
KLIENS KEZELÉS MAXIMUM 4 EGYIDEJŰ TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS
MOBIL HOZZÁFÉRÉS IGEN (MPEG4)
RIASZTÓ KIMENET 1
RIASZTÓ BEMENET 4
HANG 1 BE-, 1 KIMENET (RCA)
KEZELŐFELÜLET MAGYAR, ANGOL
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