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PERIMETERBEVEILIGING DOOR
www.dvtel.com

ALLES OM UW SITE TE BEVEILIGEN

UW PERIMETER BEVEILIGEN
DVTEL begrijpt de uitdagingen waarmee u te maken hebt bij de beveiliging van uw
kritieke infrastructuur en perimeter. We begrijpen ook dat de vereisten voor elke
klant, en dus ook voor u, uniek zijn. Met dat in het achterhoofd hebben we voor uw
specifieke behoeften een volledige reeks oplossingen voor perimeterbeveiliging
ontwikkeld op basis van ioimage analyses van militaire kwaliteit.

PERIMETERBEVEILIGING DOOR DVTEL
			

ALLES OM UW SITE TE BEVEILIGEN
Welke uw vereisten ook zijn… het volgen van doelen op afstand die uw voorziening
naderen of het detecteren van indringers die uw perimeter binnendringen…
alarmen verzenden naar een centrale of computer op afstand... livebeelden van
een veiligheidspatrouille verzenden… een sirene activeren… of een poort sluiten.
DVTEL beschikt over alle oplossingen die u nodig hebt voor uw beveiliging.

Voorbeeld van invoering van perimeterbeveiliging
SiteViewer-oplossing voor bewaking op afstand
•

Geschikt voor sites met lage bandbreedte

•

Bekijk realtime video of opgenomen gebeurtenissen

•

SoE-opname en automatische back-up naar FTPserver

•

Beeld via e-mail ontvangen voor verificatie van een
gebeurtenis

•

PTZ-bediening

•

I/O-bediening op afstand

•

Gegroepeerde inschakeling/uitschakeling op afstand

ioi HD – HD-IP-video met studiokwaliteit
in combinatie met analyses van militaire
kwaliteit

ioi Thermal – vaste en Pan/Tilt (PT)warmtebeeldcamera’s in combinatie met
militaire analyses

NVR-toestel van Meridian – vereenvoudigde
hardwareoplossing voor bewaking en
alarmbeheer

ioi PTZ Tracker – H.264 analytische
codeerder met geautomatiseerd PTZ-volgen
van het doel

•

Camera met 1080p in HD

•

Verbeterde detectieafstanden

•

8/16 kanalen

•

•

Verbeterde detectieafstanden

•

VGA- en QVGA-sensoren

•

2/4 TB opslag

PTZ automatisch volgen met ruim assortiment
analoge PTZ-camera’s van andere fabrikanten

•

Uiterst intuïtieve installatie

•

Ruim assortiment lenzen

•

Gratis installatie, gebruiksvriendelijk

•

Overdracht van vaste camera naar PTZ Tracker

•

Getrouwe WDR

•

Pan/Tilt automatisch volgen

•

•

Analytische detectie met vooraf ingestelde opties

•

Uitstekende gevoeligheid bij weinig licht

•

•

Interne opslag (SoE) met back-up op afstand

•

Ruim assortiment lenzen

Buitenshuis – IP66, uitgebreide
temperatuurcamera’s

Enkelvoudig geïntegreerd clientbeheer voor
meerdere NVR’s

•

Ondersteunt ONVIF Profile S

•

Ingang/uitgang voor alarm

•

Ondersteunt ONVIF Profile S

•

H.264-video

Intelligente camera’s en codeerders

Videobewaking en alarmbeheer

ioi Thermal – vaste en Pan/Tilt (PT)-warmtebeeldcamera’s in combinatie
met analyses van militaire kwaliteit

Bewaking ter plaatse en op afstand en controle van sites

Geautomatiseerde detectie bij nevel, damp, rook, weinig licht, geen licht en andere moeilijke
omstandigheden.
• Streaming van opgenomen en livebeelden

2543 f / 775 m

6°/50 mm

• Alarm- en gebeurtenisbeheer

1886 f / 575 m
1804 f / 550 m

9°/35 mm

• Gebeurtenis veroorzakende
acties, alarmgebaseerde opname,
e-mailberichten, integratie met systemen
van andere fabrikanten

1312 f / 400 m
984 f / 300 m

16°/19 mm

738 f / 225 m
656 f / 200 m

24°/13 mm

• Kaarten voor volledige situatiekennis

492 f / 150 m
394 f / 120 m

40°/7.5 mm

295 f / 90 m

0

250 f

500 f

750 f

1000 f

1250 f

1500 f

1750 f

2000 f

2250 f

2500 f

2750 f

3000 f

76 m

152 m

229 m

305 m

381 m

457 m

533 m

609 m

686 m

762 m

838 m

914 m

*Op basis van berekende afstanden en veldtests. Afstanden kunnen variëren naargelang de omgevingsomstandigheden.
*Raadpleeg de officiële technische gegevens van het product voor het projectontwerp.

Voertuig

Persoon

ioi HD – HD-IP-video met studiokwaliteit in combinatie met analyses
van militaire kwaliteit

NVR-toestel van Meridian – alles-in-één vereenvoudigde NVR met alarmbeheer
Gemakkelijk schaalbaar met centrale bewaking.

Voortreffelijke videokwaliteit buitenshuis voor betrouwbare detectie en identificatie.

2805 f / 855 m

4°/80mm

2165 f / 660 m
1755 f / 535 m

7°/50mm

1345f / 410 m
1050 f / 320 m

11°/30mm

DVTEL SiteViewer

820 f / 250 m
525 f / 160 m

21°/15mm

Serverloze bewaking op afstand en alarmbeheer via een viewer op het internet. Geïntegreerd met interne opslag

410 f / 90m

(SoE), automatische meldingen, PTZ-tracking en alarmactivering. Geen extra servers of opslag ter plaatse vereist.

295 f / 200 m

39°/8mm

230 f / 70 m

Ideaal voor sites met lage bandbreedte.

131f/40m

85°/3.1mm

98f/30m

0

250 f

500 f

750 f

1000 f

1250 f

1500 f

1750 f

2000 f

2250 f

2500 f

2750 f

3000 f

76 m

152 m

229 m

305 m

381 m

457 m

533 m

609 m

686 m

762 m

838 m

914 m

*Op basis van berekende afstanden en veldtests. Afstanden kunnen variëren naargelang de omgevingsomstandigheden.
*Raadpleeg de officiële technische gegevens van het product voor het projectontwerp.

Voertuig

Persoon

ioi PTZ Tracker – H.264 analytische codeerder met geautomatiseerd PTZ-volgen
van het doel
Detectievermogen op basis van analyses van militaire kwaliteit met vooraf ingestelde opties die
automatisch de indringer volgen.

Detectiecoördinaten via integratie met Google Maps

