
Camerabeveiliging is een steeds meer 
toegepaste vorm van beveiliging. Niet alleen 
werkt het preventief tegen inbrekers, maar 
geven de camera’s een volledig zicht op uw 
eigendommen. Omdat er veel mogelijkheden 
zijn, dient er een passend plan te worden 
gemaakt.

Voor de juiste oplossing moet naar de wensen 
worden gekeken. Wat moet worden opgeno-
men en hoe is de omgevingsverlichting? Waar 
moet de camera worden gemonteerd en moet 
de kijkrichting kunnen veranderen?
Om deze redenen is de camerabeveiliging op te 
bouwen uit diverse onderdelen. BBN heeft een 
standaard assortiment opgebouwd, waar indien 
nodig kan worden uitgebreid. 

Een beveiligingssysteem bestaat uit meer dan 
een camera. De beelden moeten kunnen 
worden opgenomen, dit gebeurt op een 
recorder. Uiteraard moeten er één of 
meerdere camera’s worden geplaatst en indien 
nodig moeten de beelden teruggekeken 
kunnen worden op een monitor of portable 
device. De perfecte oplossing is voor iedereen 
anders, daarom denken wij graag met u mee.

Camerabewaking
Omdat het afsluiten van uw toegang en terrein slechts een deel van terreinbeveiliging 
beslaat, kunt u met een camerabewakings-systeem ook uw terrein goed in beeld 
brengen. De camera’s van Hikvision zijn in diverse soorten en uitvoeringen te verkrijgen. 
Omdat geen enkele wens gelijk is, hebben wij er voor gekozen om een standaard-
assortiment aan te leggen, en waar nodig te kunnen uitbreiden met andere varianten.
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Technische specificaties
Camera’s
> Power over Ethernet: geen apart stopcontact   
 nodig, 1-draads aansluiting.
> 4 Megapixel resolutie.
> Nachtzicht van 40 tot 100 meter met 
 ingebouwde infraroodverlichting.
> IP66 klasse weersbestendig.
> MicroSD kaartslot (tot 256GB geheugen mogelijk).

Recorder
> Verkrijgbaar in 4 tot 16 kanaals uitvoering.
> NVR: netwerk video recorder, camera’s    
 worden vanaf het netwerk toegevoegd.
> Terugkijken op telefoon of tablet mogelijk,
 waar ook ter wereld.
> Opname tot en met resolutie van 8MP mogelijk.
> HDMI- en VGA-aansluiting voor extern display.

Bollars

Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd. 
Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973
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Mini-bulletcamera 2CD2046G2-I
> 4MP resolutie, 2592x1944 pixels.
> Kijkhoek: 103°.
> Infrarood nachtzicht tot 40 meter.
> Kleine en onopvallende camera.

Bullet-camera met varifocale kijkhoek 2CD2646G2-IZSU
> 4MP resolutie, 2592x1944 pixels.
> Kijkhoek varifocaal: 30° - 107°.
> Infrarood nachtzicht tot 60 meter.
> Ingebouwde sirene en flitslicht.
> IP66 klasse weerbestendigheid, vandaalbestendig klasse IK10.

Dome-camera met PTZ 2DE4425IW-DE
> 4MP resolutie, 2560x1440 pixels.
> Kijkhoek varifocaal: 2.6° - 59.5°.
> 25x optische zoom, 16x digitale zoom.
> Infrarood nachtzicht tot 100 meter.
> 360° draaibaar, 90° kantelbaar.
> Inclusief muurbeugel voor bevestiging.

Netwerk Video Recorder DS-7608NI-K2
> 4- of 8-kanaals recorder
>  Maximaal 8MP opname mogelijk.
> Aansluiting monitor of TV via HDMI of VGA.
> Terugkijken via app op mobiele devices.
> Alarmmeldingen mogelijk als beweging op het terrein wordt gedetecteerd.
> 6 TB opslag capaciteit.
> PoE aansluiting: spanning voor camera’s via netwerkbekabeling.


