
Biztonsági kamera rendszerek segítségével személyes jelenlét nélkül felügyelhetőek ipari, intézményi 
és kereskedelmi objektumok, közterületek. Az IP alapú technológia segítségével költséghatékonyan 
kísérhetőek figyelemmel munkafolyamatok, dokumentálhatóak és archiválhatóak biztonsági 
szempontból fontos események. Ezen felül kifinomult videó analitikai megoldások segítségével 
számos információ kinyerhető az IP rendszer által rögzítet felvételekből – rendszám és 
személyazonosítás, forgalomszámlálás, piros lámpa-áthajtás, elzárt területre történő behajtás, 
speciális riasztási algoritmusok beállítása – a képi felület kijelölt területén történő mozgások, vagy 
csak bizonyos irányban történő mozgások esetén küld a rendszer, riasztási üzenetet. 

A NÁDOR RENDSZERHÁZ ÁLTAL AJÁNLOTT RENDSZEREK ELEMEI

IP kamerák 

Az IP kamerák rögzítik és továbbítják az élő képeket közvetlenül az IP hálózaton keresztül (pl.: 
LAN/Intranet/ Internet). Sokrétű megoldást és tömörítési szintet biztosítanak, lehetővé teszik a 
felhasználók számára, hogy távoli megfigyelést végezzenek, igény esetén pedig a telepítet kamerák 
távvezérlésére is van lehetőség (zoom, kameraforgatás). Alkalmazástól függően elégséges lehet egy 
WEB böngésző felület, valamint egy általános számítógép biztosítása, mely segítségével bárhol és 
bármikor nyomon követhetőek az események. Android, iOS mobiltelefonokra riasztási képek 
továbbíthatóak. Az IP kamera rendszerek kiváló minőségű, nagyfelbontású digitális video felvételek 
készítésére alkalmasak és rugalmasan bővíthetőek. Forgalmazott márkák: Intellio, VIVOTEK, Basler, 
Everfocus, Dahua, Hikvision, Geutebrück 

Vezetékes vagy vezeték nélküli hálózat 

A rendszer kiépítése mind vezetékes, mind vezeték nélküli IP hálózat igénybevételével 
megvalósítható. A Nádor Rendszerház a vezeték nélküli megoldások szakértője. Vezeték nélküli 
eszközök segítségével gyorsan és költséghatékony módon lehet IP alapú megfigyelő rendszereket 
telepíteni. Forgalmazott márkák: Cambium Networks (korábban Motorola), Mikrotik, Siklu, NEC, 
Ubiquity 

IP alapú kamerarendszerek 
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Video menedzsment szerver és szoftver 

A video szerverek alkalmazásával felépítet rendszer lehetővé teszi a kamera szám korlátlan 
bővíthetőségét, a tetszőleges helyen lévő rendszer elemek (pl.: kamerák, szerverek, 
munkaállomások) távoli menedzselhetőségét, a rendszerre kiterjedő felhasználói jogosultságok 
beállítását, többcélú felhasználói kört. Igény esetén az IP alapú kamera rendszerek integrálhatóak 
beléptető- tűz- és riasztó rendszerekkel közös biztonsági alkalmazásként. Amennyiben a kameraszám 
nem haladja meg a 25 db-ot, érdemes kifejezetten videó felvételek rögzítésére kifejlesztet NVR 
eszközök beszerzése mellet dönteni, melyek segítségével költséghatékony módon lehet a 
kameraképeket menedzselni. Forgalmazott márkák: Intellio, VIVOTEK, Luxriot, DIGIEVER, Everfocus, 
Hikvision, Dahua, Geutebrück 

FOLYAMATOS SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS 

A megfelelő termék kiválasztását követően az integráció teljes folyamatát figyelemmel kísérjük és 

biztosítjuk szakértő támogatásunkat. Ezen túlmenően szolgáltatási portfóliónk keretében, igény 

esetén rendszertervezéssel, szakmai bemutatóval, oktatással, felkészült szerviz háttérrel áll műszaki 

support csoportunk Partnereink rendelkezésére.  
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