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FÆRDIGE PAKKELØSNINGER KLAR TIL MONTERING
Der findes et hav af udviklingsmuligheder i forhold til disse kamerapakker. Kontakt os i dag så vi 
kan sikre dig det ideelle løsningsforslag, der passer til dine behov. 

Se videooptagelse fra pakkeløsningerne
Skan QR koden med en gratis ”barcodescanner”, som du henter til din smartphone fra enten Android 
markedet eller App Store.  Du kan også gå ind på YouTube linket via din computer.

Standard løsning
I denne pakkeløsning får du alle funktionerne fra 
en normal overvågningsløsning. Optageenheden 
er blot integreret i en lækker 10” touch skærm 
som kan monteres på væggen eller blot stilles 
på bordet via ståfoden.

Kamera: 1 stk. 600 tvl dome kamera som diskret 
placeres til udendørs/indendørs montering. Det 
er udstyret med IR dioder og muliggør derfor 
optagelser i mørke op til 10 
meters afstand. 

http://youtu.be/ICRqRoepffY

Prisvenlig pakkeløsning
I denne pakkeløsning får du mulighed for at få 
overvågning i et meget favorabelt prisleje. Denne 
løsning er særlig egnet til dig som gerne vil have 
installeret overvågning på kontoret eller i hjem-
met.  

Kamera: 1 stk. 600 tvl dome kamera som diskret 
placeres til udendørs/indendørs montering. 
Kameraet er udstyret med IR dioder og muliggør 
derfor optagelser i mørke op 
til 10 meters afstand.  

http://youtu.be/ICRqRoepffY

Professionel løsning
I denne pakkeløsning får du et professionelt 
overvågningssystem i særklasse. Hvad enten det 
drejer sig om hjemmet eller kontoret er dette 
anlæg yderst brugervenligt og giver dig skarpe 
optagelser via højeste opløsning på et analog 
system.  

Kamera: Dette højopløste 700 TVL dome kamera 
kan monteres udendørs/indendørs. Det er 
udstyret med IR dioder og 
muliggør derfor optagelser 
i mørke op til 20 meters 
afstand.  

http://youtu.be/XdiPBxT7_44

I pakken medfølger
·  Kombineret 4 kanals optager 

og 10” LCD skærm
· 1 stk.  600 TVL kamera
· Strømforsyning
· 500 GB harddisk
· Smartphone app.
· Software til PC og MAC

Pris: 6.195 kr.
System med: 
2 kameraer: 6.995  kr. 
4 kameraer: 8.695 kr. 
6 kameraer: 11.195 kr.  
8 kameraer: 13.095 kr.

Priserne er inkl. moms

I pakken medfølger
·  4 kanals optager 
· 1 stk. 600 TVL kamera 
· Strømforsyning
· 500 GB harddisk 
· Smartphone app. 
· Software til PC og MAC

Pris: 3.895 kr.
System med: 
2 kameraer: 4.695 kr. 
4 kameraer: 6.295 kr. 
6 kameraer: 8.795 kr.  
8 kameraer: 10.695 kr.

Priserne er inkl. moms

I pakken medfølger
· Professionel 4 kanals optager 
· 1 stk. 700 TVL kamera 
· Strømforsyning 
· 500 GB harddisk 
· Smartphone app. 
· Software til PC og MAC

Pris: 7.395 kr.
System med: 
2 kameraer: 9.395 kr. 
4 kameraer: 13.495 kr. 
6 kameraer: 19.195 kr.  
8 kameraer: 23.195 kr.

Priserne er inkl. moms
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Professionel HD løsning   
Denne pakkeløsning er til dig, som kræver det 
bedste. Den professionelle netværksoptager og 
det dertilhørende kamera leverer optagelser i 
Full HD kvalitet. IP-overvågningssystemet er af 
højeste klasse og derved din garanti for knivs-
karpe optagelser.

Kamera: Dette 2.1 megapixel Full HD mini dome 
kamera hører til Dahua Technology’s profes-
sionelle sortiment og kan sammenlignes med de 
bedste i serien.  

http://youtu.be/Is5DDvxxN1Y

Professionel HD/analog løsning 
Denne pakkeløsning er yderst fleksibel da du har 
mulighed for at kombinere to forskellige teknol-
ogier. Du opnår heri et overvågningssystem som 
kan levere standard analog og full HD optagelser. 
Hvis du har et ældre system monteret og gerne 
vil opgradere løsningen med HD kameraer, men 
samtidig ønsker at beholde de ”gamle” kamer-
aer er dette den ideelle løsning til dig.  

Kamera: Dette 1.3 megapixel HD mini dome med 
IR kan monteres udendørs/indendørs. Grundet 
kameraets indbyggede IR-dioder, muliggør dette 
op til 20 meters effektivt nattesyn. 600 tvl dome 
kamera er udstyret med IR dioder og mulig-
gør derfor optagelser i mørke op til 10 meters 
afstand. 

http://youtu.be/Is5DDvxxN1Y

I pakken medfølger
·  Professionel 4 kanals  

netværksoptager
·  1 stk. 2.1 mega-pixel  

Full HD kamera
· POE switch
· 500 GB harddisk

Pris: 8.995 kr.
System med: 
2 kameraer: 12.095 kr. 
4 kameraer: 18.295 kr. 
6 kameraer: 26.895 kr.  
8 kameraer: 33.095 kr.

Priserne er inkl. moms

I pakken medfølger
·  4/4 kanals hybrid optager til 

analog og digital løsninger
·  1 stk. 1.3 megapixel  

IP kamera
·  1 stk. 600 TVL kamera
· 500 GB harddisk
· Strømforsyning

Pris: 15.295 kr.
System med: 
4 kameraer: 18.895 kr. 
6 kameraer: 22.495 kr.  
8 kameraer: 26.095 kr.

Priserne er inkl. moms

Standard HD løsning 
I denne pakkeløsning får du et digitalt overvågn-
ingssystem, som anvender den nyeste overvågn-
ingsteknologi. Netværksoptageren leverer knivs-
karpe optagelser i HD kvalitet, hvilket bidrager 
med flotte nuancerede videooptagelser.  Denne 
løsning er ideel til dig, hvis du søger en alterna-
tiv løsning til de ellers meget dyre IP-baserede 
kameraløsninger.  

Kamera: Dette 1.3 megapixel HD mini bullet 
kamera forbindes via net-
værkskabel og er særdeles 
prisvenligt taget dets funk-
tioner i betragtning. 

http://youtu.be/sMald4qTpno

I pakken medfølger
· 4 kanals netværksoptager 
·  1 stk. 1.3 mega-pixel HD  

bullet kamera
· Strømforsyning
· 500 GB harddisk
· Smartphone app.
· Software til PC og MAC

Pris: 8.595 kr.
System med: 
2 kameraer: 11.395 kr. 
4 kameraer: 17.095 kr. 
6 kameraer: 24.995 kr.  
8 kameraer: 30.595 kr.

Priserne er inkl. moms
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Se din overvågning via smartphone app.
Med disse løsningspakker fra den anerkendte producent Dahua Technology er det muligt 
at tilgå dit videoovervågningssystem direkte fra en smartphone eller tablet, f.eks. iPhone, 
Android eller iPad. Meningen med denne app. er, at det skal være nemt, enkelt og hurtigt 
at tilgå sin overvågning. På den måde har du altid mulighed for at følge med, når du er på 
farten, på ferie eller på arbejde.  

Dansk menu system over hele linjen
Vælger du en videoovervågningsløsning fra Dahua Technology kvitterer vi med et 
gennemgående dansk menu system på alle vores optagere.  Dette er ensbetydende med 
brugervenlighed og minimal support. Skulle du på et senere tidspunkt være fristet til at 
opgradere dit system, f.eks. med en større optager, kender du allerede til opsætningen.  

Der er desuden et hav af funktioner, som hjælper dig med at integrere overvågningssys-
temet bedst muligt efter dine behov. Heriblandt Motion Detection funktion, således at du 
optager når der reelt set kun er aktivitet.  Du kan søge efter optagelser, som er lageret på 
den medfølgende 500 GB harddisk - monteret i alle optageløsningerne. 

Dansk software til PC og MAC
Der medfølger desuden også et gratis software til din PC eller MAC. Du vil herigennem 
kunne ændre systemets indstillinger og selvfølgelig få muligheden for at se gemte 
optagelser fra din harddiskoptager.

Hvad kan jeg bruge mit overvågningssystem til?
Videoovervågning er et effektivt middel mod hærværk, indbrud og tyveri.  Alle erfaringer 
viser, at videoovervågning effektivt kan forebygge hændelser og lette politiets efterfor-
skningsarbejde. De kan igennem dine optagelser nemmere identificere tyven, hvilket i 
sidste ende bidrager med at flere indbrud bliver opklaret. For dig betyder det tryghed i 
hverdagen. 

Alle priser er inklusiv moms.

Eksklusiv montering.   

Distribueres af PTZ Security
www.ptz.dk
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