Kontakt din lokale afdeling

Starlight teknologi

Videoovervågningsløsninger

Dahua har produceret det de kalder for Starlight teknologi. Starlight teknologi er en
teknologi, der gør det muligt
for kameraet at optage kvalitetsbilleder i farve ved lave
Alm. kamera

lysforhold.

Starlight kamera

Denne teknologi findes i Pro og Ultra serien.

ODENSE LÅSESERVICE A/S
Roersvej 37 · 5000 Odense C
Tel. 66 12 68 15
odense@laas.dk • www.laas.dk

Hvad koster det?
Nedenfor ses nogle priseksempler for at give en ide:
Et sæt fra Lite serien med:
- 2 stk. 2MP vandalsikker dome kamera
- 1 stk. 4 kanals NVR optager med 1TB harddisk
- 2 stk. 30m netværkskabel til kamera

Fra 6250,- inkl. moms*
Et sæt med:
- 4 stk. 2MP vandalsikre dome kameraer
- 1 stk. 4 kanals NVR optager med 1TB harddisk
- 4 stk. 30m netværkskabel til kamera

NYBORG LÅSESERVICE A/S
Bøjdenvej 4 · Pilshuse · 5800 Nyborg
Tel. 65 31 36 49
nyborg@laas.dk • www.laas.dk

Fra 8997,- inkl. moms*
* Prisen indeholder udelukkende produkter og er uden kabling,
montering og tilbehør for f.eks. strømforsyning m.m.

Kontakt os og book en tid
til en gennemgang hos dig.

SYDFYNS LÅSESERVICE A/S
Nyborgvej 111 · 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28
sydfyn@laas.dk • www.laas.dk

Følg os på
https://www.facebook.com/laas.dk/

http://kortlink.dk/linkedin/t7r7

www.laas.dk

LILLEBÆLT LÅSESERVICE A/S
Vesterbrogade 54 · 7000 Fredericia
Tel. 82 30 08 28
lilleb@laas.dk • www.laas.dk
● Adgangskontrol ● Dørautomatik ● Dørtelefoner ● Låsesystemer

- Viden om sikring

Hvad tilbyder vi?

Pro serien

Skal du have NVR eller DVR?

Hos Lås.dk er vi Dahua diamond samarbejdspartnere,

Dahuas Pro serie egner sig godt til mindre virksomheder,

DVR kamera:

og har et meget tæt samarbejde med Dahua direkte.

hvor der kræves lidt mere af videoovervågningen. Pro

DVR er HDCVI kameraer. HDCVI står for High Defini-

Sammen med Dahua har vi fingeren på pulsen, og har

serien er designet til dem der ønsker en balance mellem

tion Composite Video Interface, og går i al sin enkel-

den nyeste teknologi inden for kameraer og videoover-

ydeevne og pris.

hed ud på at levere et nyt HD signal over de gamle

vågning.

Her finder du mange muligheder

coax kabler/installationer. Dahuas kameraer med

Vi tilbyder både små og store løsninger inden for Dahuas

at vælge imellem, alt efter,

HDCVI giver dig dermed mulighed for at få HD video-

videoovervågning som indeholder et væld af muligheder

hvad du har behov for.

overvågning, selvom du har en gammel installation.

inden for moderne kameraer– og optagere. Du kan bl.a.

Pro seriens kameraer og optagere har bl.a.:

Du kan tilmed opnå 4K kvalitet, hvis du ønsker dette.

få kameraer med HDCVI eller PoE transmission på op til

•
•
•
•
•

800m.
Dahua har inddelt sine kameraer i tre forskellige serier:
Lite, Pro og Ultra.

Høj kvalitets billeder

Kraftfuld beskyttelse

NVR kamera:

Mange muligheder for IVS

NVR er en IP/netværks baseret løsning som kan køre

Kraftig optisk zoom

kamerainstallationer enten via lukket netværk direkte

Mulighed for kamera med Starlight teknologi

Lite serien

Netværksoptagerne i Pro serien er alle udstyret med en

Med Dahuas Lite serie får du en overvågningsserie der

kraftig ARM Cortex processor, som giver høj ydeevne.

passer til f.eks. private boliger, både udendørs og inden-

De har desuden også mulighed for PoE transmission.

dørs, til en overkommelig pris.

på optageren eller indhente kameraer fra eksisterende netværk.
Med ePoE går Dahua lidt længere
Med Dahuas ePoE standard har du mulighed for at
komme op på 100 Mbit på 300m, og 10Mbit på 800m.

I Lite serien findes flere forskellige

Ultra serien

kameraer med både 2, 3 og 4 MP.

Dahuas Ultra serie er til dig der ønsker en stor videoløsning

Med Dahuas Lite serie af net-

til eksempelvis din virksomhed eller boligforening. Med den-

Mobil app og PC klient

værksoptagere og kameraer får du bl.a.:

ne serie får du den højeste og bedste kvalitet, både med

•
•
•
•
•
•

Med Dahuas DMSS til iPhone og Android, kan du

H.265/H.264

optagere og kameraer.

nemt og ubesværet tilgå dit udendørs/indendørs ka-

4/8/16 kanaler

Med kameraerne i Ultra serien får

mera fra mobilen.

du f.eks. mulighed for:

Med app’en kan du:

•
•
•
•
•
•

•
•

Mange muligheder for IVS - intelligent video analyse*
HDMI/VGA udgang til skærm
Kompakt design
2 eller 4 MP dag/nat kamera

Med Dahuas kameraer i Lite serien, behøver du ikke gå
på kompromis med kvaliteten, da deres Lite serie er
udarbejdet efter strenge Dahua kriterier. Du får dermed

Kraftig optisk zoom
Langdistance smart IR
Specialkamera, f.eks. 180° kamera
Mange muligheder for IVS, bl.a. autotracking

•

Se optagelser
Få push notifikationer ved
bevægelse
Konfigurere og justere opsætningen

Fisheye kamera for dækning af store områder
Termiske kameraer

et godt produkt til en rimelig pris, og samme moderne

Netværksoptagerne i Ultra serien er udstyret med forskellige

Dahua teknologi.

video kanaler, fås i forskellige størrelser afhængig af behov,
og en kraftig Intel Multi-Core processor. Den er desuden

* Afhænger af optagertype/størrelse

Du kan tilmed køre netværk over coax.

industrielt designet som giver mulighed for rack montering.

Dahua har udviklet et gratis software system til PC,
Smart PSS (Smart Professional
Surveillance System), hvorfra du
kan tilgå videokameraet, lave
ændringer, hente logs, playback video fra forskellige
kameraer, m.m.
- Viden om sikring

