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Intellio & ARH történelmi kitekintés
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Saját, neurális hálóra épülő LPR
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ARH Zrt. cégalapítás
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Nemzetközi piacra lépés

Okmányolvasó megoldások piaci 
bevezetése
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Kimagasló növekedés az export 
értékesítésben

Világelsőként - IP kamerák fejlesztése 
fedélzeti intelligenciával

2005

2015

ARH - Intellio
felvásárlás

Intelligens Stadion Megfigyelő 
Rendszer

2013
2010

Innovációs Nagydíj az autópálya 
biztonsági rendszer fejlesztéséért



MEGOLDÁSOK 
iparági fókusszal



MIÉRT az Intellio?

Komplex CCTV rendszer összehangoltan fejlesztett,            
VALÓBAN MŰKÖDŐ MEGOLDÁS jól skálázható és robosztus 
felépítéssel sok kamerából álló, közepes- és nagy projektek 
megvalósítására. 



IT infrastruktúrába illeszthető



Masszív felépítés, letisztult design

Az Initio 4MP kamerák kiviteltől függően fix, vagy 2,8-12 mm

között állítható motoros objektívvel kiváló képminőséget

biztosítanak, a hatékony IR megvilágításnak köszönhetően akár
éjszakai üzemmódban, rossz fényviszonyok mellett is.

• 3 év garancia

• Masszív felépítés és letisztult design

• Belépő szintű kameramodell, ár- érzékeny ügyfeleknek
• Kül- és beltérre egyaránt ideális választás

• Alap fedélzeti intelligencia

• (Vonalátlépés- és behatolás detektor)



Vandálbiztos okos IP kamera

3 MP felbontású, esztétikus kivitelű dómkamera motoros objektívvel,
a kameraoldali sávszélesség-menedzsmenttel, a 35 méterig hatékony

infra-megvilágítással éjjel-nappal, kül- és beltéren egyaránt

sokoldalúan használható.

• iTracking - nyomkövetés alapú érzékelés 

• iShot – továbbfejlesztett adaptív képvezérlés

• Nagy fényérzékenység az iWDR módnak köszönhetően
• Vandálbiztos kivitel

• Csekély hálózat és szerver terhelés



Rendszámolvasó okos IP kamera

Masszív, csőkamera nagyteljesítményű infravörös fényével
kimondottan alkalmas olyan helyeken, ahol éjszakai nagyobb

távolságot kell megfigyelni. A beépített iWDR képjavító eljárásnak

köszönhetően ellenfényben is tökéletes képminőséget biztosít.

• Magyar és regiós rendszámok felismerése

• Események keresése IVS-ben rendszám alapon

• Analitika natív képen

• Csekély hálózat és szerver terhelés

• Nagy fényérzékenység



Vandálbiztos PTZ kamera intelligens vezérléssel

Masszív, csőkamera nagyteljesítményű infravörös fényével
kimondottan alkalmas olyan helyeken, ahol éjszakai nagyobb

távolságot kell megfigyelni. A beépített iWDR képjavító eljárásnak

köszönhetően ellenfényben is tökéletes képminőséget biztosít.

• Intelligens zoom funkciók IVS4 szoftverből
• Kijelölt objektum követése

• Arcérzékrlés

• 36x optikai zoom

• IR távolság 200m



Intelligens objektum követés



PTZ preset visszakeresés



Automatikus beléptetés



IVS4 videomenedzsment szoftver

Felhasználóbarát kezelőfelületével az IVS4 hamar belopja magát a

kezelő személyzet szívébe. Gyors és hatékony működést garantál a

városi rendészet számára a közel 800 kamerás városi térfigyelő
rendszer esetén is.

• Járőrözés a kameraszobából
• Beépített 3D térképen a teljes megfigyelt terület

• Rendszer állapotának nyomon követése

• Hibás eszközök azonnali jelzése

• Audit modul



Interaktív 3D térkép



Járőrözés a kameraszobából



Gyors visszakeresés



Irány detektor beállítása



Áru követése az élőképén



Mentés „egy kattintással”



Teljesítmény monitorozása



Rendszer gyors áttekintése



Audit egy kattintással



NE CSAK NÉZZ, 

LÁSS!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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