
Trusted Security Solutions™
Produktbrochure til videoovervågning



Avigilon™-
overvågningsløsninger 
giver bedre billeddetaljer 
og systemkontrol.



Avigilon designer og fremstiller innovative overvågningsløsninger i HD. 

Vores megapixelkameraer og administrationssoftware til HD-netværksvideo giver en 

enestående billedkvalitet og bred dækning. Avigilon-komponenter kan fungere i en samlet 

løsning eller sammen med eksisterende systemer for at forbedre disse systemers egenskaber. 

Vi tilbyder forskellige konfigurationer, så I kan skræddersy jeres egen effektive, skalerbare og 

omkostningseffektive overvågningsløsning.

Avigilon kan hjælpe dig med at beskytte og overvåge forskellige placeringer med 

enestående billedkvalitet, herunder stadioner, detailområder, kasinoer, vigtige infrastrukturer, 

transportstationer og meget mere.





HD-overvågningsvideo kan være krævende for 

både båndbredde og lagring. 

Det er ikke tilfældet med Avigilon takket være 

vores patenterede teknologi High Definition 

Stream Management (HDSM)™. HDSM™ 

technology bevarer den fulde billedintegritet 

med visuelt tabsfri komprimering og effektiv 

administration af båndbredde. 

Maksimal klarhed.  
Minimal båndbredde.



Find det, du søger. 
Hurtigere.
Find hurtigere motivændringer, manglende 

objekter og hændelser med vores hurtige HD-

videosøgning. Vores Avigilon Control Center 

(ACC)™ bruger analyseteknologi til intelligent 

søgning efter hændelser, du angiver, så der 

hurtigt kan hentes dokumentation og opnås 

hurtigere svartider og undersøgelser.







ACC-softwaren er udviklet til HD-video-

overvågning, herunder understøttelse af det 

brancheførende 7K (30 MP) HD Pro-kamera.  

Det giver jer den fornødne stabilitet og 

fleksibilitet til at oprette systemer med alt fra 

ét til flere tusinde kameraer. Vores produkter 

er også kompatible med eksisterende analoge 

kameraer og andre IP-kameraer.

Skaler op.  
Skaler ned.



Med et traditionelt VGA-kamera får  

du kun en brøkdel af billedet.  

Kameraer fra Avigilon klarer mere, enklere. 



Vælg din favorit.
Vi tilbyder kameraer med et bredt udvalg af 

opløsninger fra 1-5 MP og 4-7K (baseret på 

vandret opløsning på en enkelt billedfremviser) 

og en enestående billedkvalitet. Sammenlignet 

med traditionelle analoge kameraer og andre 

HD-kameraer giver kameraer fra Avigilon 

jer mulighed for effektivt at dække store 

områder med flere detaljer, men med færre 

kameraer. Resultatet? Lavere installations- 

og arbejdsomkostninger og den værdi, som 

kunderne ved, de kan forvente af Avigilon. 



Vores prisvindende Avigilon Control Center (ACC)-software med High Definition Stream 

Management (HDSM)-teknologi giver dig overblik over situationen med enestående billeddetaljer, 

hurtigere svartider og kortere efterforskningstid. ACC-software kan også nemt integreres med 

vores øvrige brugervenlige løsninger, eksempelvis Avigilon Access Control Manager (ACM)™ og 

vores analyseløsninger til selvlæring, i et komplet sikkerhedssystem.



SOFTWARE TIL 
VIDEO- 

ADMINISTRATION
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Avigilon Control Center 5

Avigilon Control Center (ACC) er en sikkert distribueret 
netværksplatform med en enestående pålidelighed til effektiv 
optagelse, administration og lagring af HD-overvågningsvideo 
samt intelligent administration af båndbredde. ACC leveres 
forudinstalleret og konfigureret på HD Video Appliances, HD 
NVR'ere (netværksvideooptagere), HD NVR-arbejdsstationer 
og ACC Edge Solution HD™-optagere. Det kan også bruges 
som separat software for at imødekomme behovene i mange 
forskellige typer installationer.

ACC optager og administrerer både video og lyd fra 
Avigilon-serien af megapixelkameraer – fra 1-5 MP og 
5-7K). Det gør det muligt at bygge et hybridsystem med et 
budgetvenligt skift fra analog til digital. Systemet kan let 
integrere traditionelle analoge kameraer og et bredt udvalg 
af tredjeparts-IP-kameraer. ACC er effektivt og intuitivt med 
en brugervenlig grænseflade, der giver medarbejderne 
mulighed for at evaluere og reagere på hændelser med et 
minimum af oplæring.

Teknologien High Definition Stream Man-
agement (HDSM) 
ACC-softwaren anvender vores patenterede High Definition 
Stream Management (HDSM)-teknologi, som effektivt 
komprimerer og bevarer billedkvaliteten, samtidig med 
at HD-billedoverførslen administreres intelligent i hele 
Avigilon-systemet, så der kun sendes de billeder, der 
anmodes om, til operatørens arbejdsstationer. HDSM 
technology giver den bedst mulige billedkvalitet og reducerer 
transmissionsbåndbredden, så brugerne kan benytte 
mindre kraftige arbejdsstationer og dermed reducere 
omkostningerne. 



EFTERFORSKNINGSSAMARBEJDE

SERVERADMINISTRATION TIL VIRKSOMHEDER

 INTELLIGENT VIRTUAL MATRIX
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Avigilon Control Center – fem funktioner 
Brugergrænseflade

•  Avigilon Control Center 5 (ACC5) indeholder en 
systemsøgningsfunktion, som gør det muligt at ændre 
størrelsen på grænsefladen og kontrollere, hvad der vises på 
arbejdsstationen eller videovæggen, så du kan fokusere på 
billedvinduer i stedet for et indviklet skærmlayout. 

•  Vi har øget produktiviteten ved at sikre nem adgang til de 
kontrolelementer, som bruges mest, og gemme dem, som 
bruges sjældnere, lidt af vejen.

Efterforskningssamarbejde

•  ACC 5 gør det muligt for flere brugere at se og interagere 
med samme layout og grænseflade i realtid. 

•  Brugerne kan sende deres feeds til andre arbejdsstationer, 
som alle har adgang til at manipulere og navigere i feedet.

•  Dermed kan brugerne demonstrere hændelser og 
gennemse HD-video sammen uden at være i det samme 
lokale.

Virksomhedsrettet serveradministration, der er sikret mod 
nedbrud

•  Op til 100 servere kan synkroniseres som en enkelt klynge og 
fungere som en samlet enhed, uden at der kræves en dedikeret 
administrationsserver. Hvis en server går ned, er de øvrige 
servere stadig fuldt funktionsdygtige og har alle de oplysninger 
og indstillinger, der ellers ville være gået tabt. 

•  Det er lige så let at tilføje nye servere som at tilslutte dem – 
serverne registrerer automatisk alle brugerens oplysninger og 
indstillinger.

Intelligent Virtual Matrix

•   Du kan omdanne din statiske videovæg til en intelligent 
videovæg og udnytte dens fulde funktionalitet. 

•  Naviger nemt rundt i kamera-feeds, manipuler din vægs layout, 
kommuniker med video, zoom, spol tilbage, isoler med mere.

ACC Edge Solution HD-optager

•  Avigilon Control Center (ACC) Edge Solution (ES) HD-optager 
indeholder ACC-serverfunktionalitet i en kompakt enhed, så det 
er muligt at fjerngemme HD-video på intelligent vis. Dermed 
elimineres problemer med båndbredde i forhold til central 
overvågning af fjerntliggende sites.



16

Brugere og grupper på tværs af sites

•  Avigilon Control Center 5 (ACC 5) giver brugerne mulighed for 
at tilføje grupper og angive bestemte tilladelser til flere sites ad 
gangen, hvilket øger systeminstallationens integritet, hastighed 
og effektivitet.

Privat bogmærkning

•  Privat bogmærkning gør det muligt for efterforskere at designe 
bogmærker til egen brug. 

•  Denne funktion gør det muligt at beskytte følsomme 
efterforskninger ved at sikre, at andre brugere ikke har 
kendskab til en igangværende efterforskning.

Alarmeskalering

•  Virksomheder kan konfigurere tidsfølsomme beskeder efter 
prioritet for at sikre, at beskederne håndteres og eskaleres 
korrekt afhængigt af alvorsgrad.

Vælg placering for sitevisning

•  Funktionen til valg af placering for sitevisning gør det hurtigere 
at konfigurere systemet, og nye elementer kan tilføjes med de 
korrekte tilladelser på en bestemt placering.

Multimegapixel-billedvisning med højt dynamisk område

•  Analysér detaljerede områder fra et enkelt eller flere kameraer.

•  Anvend visningsfaner for at gøre det muligt for de enkelte 
brugere at skifte mellem kameraer placeret på forskellige steder 
i store virksomhedssystemer. 

•  Zoom og panorer digitalt på et billede med en mus eller et 
overvågningsjoystick. Automatisk dynamisk kontrastforbedring 
afslører detaljer under svag belysning og giver en klar digital 
PTZ-ydeevne. 

•  Få vist HD-overvågningsoptagelser live eller HD-optagelser, 
der er blevet gemt.

Databeskyttelse og lagerstyring

•  Redundante optagelser på flere NVR'ere (netværksvideo-
optagere) giver et komplet livebillede af al HD-video. NVR'ere 
med automatisk failover sikrer uafbrudt optagelse, hvis en NVR 
bliver utilgængelig.

•  Integrerede funktioner til sikkerhedskopiering og gendannelse 
gør det muligt at overføre HD-videooptagelser fra flere kameraer 
fra en NVR efter en fastlagt tidsplan.

•  Tildel mere lagerkapacitet til nye hændelser og mindre til 
arkiverede overvågningsoptagelser for at øge optagetiden, 
efterhånden som dataene bliver ældre.



17

Bogmærk HD-overvågningsoptagelser, og eksportér 
optagelserne

•  Film eller stillbilleder kan forsynes med bogmærker og 
eksporteres i branchestandardformater eller i tabsfrie formater 
fra Avigilon til efterforskningsarbejde hos en tredjepart.

•  Eksporterede videooptagelser kan administreres via ACC-
afspilleren, som er et effektivt afspilningsprogram med alle 
de nødvendige værktøjer til analyse og gennemgang af HD-
overvågningsoptagelser.

•  Hændelser med bogmærke indekseres for at muliggøre hurtig 
søgning med brugerdefinerede metadata.

Videosøgning

•  Funktionen til intelligent bevægelsessøgning bruger Avigilons 
selvlærende videoanalyse til at gennemsøge flere timers video 
i løbet af sekunder, så du kan finde præcist de aktiviteter, du 
leder efter.

•  En særlig miniaturesøgning i underområder gør det hurtigt at finde 
små ændringer i HD-overvågning, der dækker store områder.

•  Hurtig og nøjagtig navigering gennem store mængder optaget 
HD-video med kameraspecifikke hændelseslogfiler.

•  Søg i alarmer, kassetransaktioner, nummerplader og 
bogmærker.

SOFTWARE TIL VIDEOADMINISTRATION

Integreret grafisk kortvisning med systemlayout

•  En avanceret grafisk kortgrænseflade gør det muligt for brugerne 
at planlægge layoutet for kameraer og servere på et importeret 
kort, hvilket letter navigeringen i store overvågningssystemer. 

•  Kortene kan lagdeles og indlejres, hvilket gør det lettere at 
navigere i satellitkort, bygninger i flere etager og meget store 
områder.

Tidslinje for HD-optagelse og -afspilning

•  Avanceret tidslinjegrænseflade med særlige træk-for-zoom-
funktioner, som giver fuld kontrol over afspilning af HD-
overvågningsvideo både forlæns og baglæns ved forskellige 
hastigheder – op til otte gange hurtigere end i realtid. 

•  Et afspilningssystem med hurtig opdatering muliggør intuitiv 
afspilning i ryk eller frem og tilbage for at identificere vigtige 
hændelser og små ændringer i overvågningsområdet.

Administration af båndbredde og fjernvisning 

•  Finjuster kameraets forbrug af båndbredde for at bevare 
billedkvaliteten og den tilgængelige netværksbåndbredde med 
HDSM technology.

•  Opret fjernforbindelse til flere optagere for at få vist 
liveovervågningsoptagelser og lagrede optagelser over 
lokalnetværket via en WAN-forbindelse med lav båndbredde.
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Avancerede funktioner i Avigilon Control 
Center

Alarmovervågning 

•  Muliggør oprettelse af komplette arbejdsgange for 
overvågning, tildeling og kvittering af alarmer. 

•  Kan udløses af interne systemhændelser samt udløsere for 
adgangskontrol fra en tredjepart og bygningsstyringssystemer. 

POS-transaktionsprogram

•  Sammenkæd HD-overvågningsoptagelser (øjeblikkelig 
visning) med transaktionsdata for at overholde angivne 
standarder og mindske tyveri fra lager.

•  Filtrering og rapportering af undtagelser udløser hændelser, 
når transaktionerne passer til de angivne kriterier.

Hentningsadministrator

•  Gør det muligt at konfigurere alle Avigilon-kameraer, uanset 
opløsning, til at optage billeder af høj kvalitet under mange 
forskellige lysforhold.

•  Konfigurer flere uafhængige kameraspecifikke 
bevægelsesdetektionszoner for optagelser, der er udløst 
før eller efter bevægelsen.

Avigilon Control Center (ACC) Mobile 

•  Pushmeddelelser om alarmer, adgang til direkte og optaget 
video samt indbyggede stemmealarmer fra Android- og iOS-
mobilenheder.

Enkel kamera- og serverinstallation 

•  Plug and play-funktioner eliminerer kompleks netværks-
konfiguration ved at gøre det muligt for NVR'ere og kameraer 
at identificere sig selv automatisk på netværket uden manuel 
konfiguration eller søgning.

Detaljeret administration, overvågning og rapportering af 
systemstatus og sikkerhed 

•  Detaljerede logs over opbevaring, netværk og global systemstatus 
forbedrer systemets oppetid for vigtige anvendelsesområder.

•  Et effektivt regelprogram giver administratorer og brugere 
mulighed for at kortlægge en kamera- eller systemhændelse 
for en handling, f.eks. hvilken alarm der blev udløst, for at opnå 
hurtigere identifikation og kortere svartider.

•  Programmerbare e-mailmeddelelser giver hurtig besked 
om kameramanipulation, systembeskeder, alarmer og 
bevægelseshændelser.
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Skalerbar integration med ældre systemer 

•  Den distribuerede SDK-arkitektur omfatter en .NET-baseret API, der nemt kan 
integreres med andre systemer, f.eks. adgangskontrol og bygningsadministration. 

•  Et helt nyt niveau inden for Ultra HD-videoovervågning med en enkel grænseflade, 
så oplæringsomkostningerne holdes nede. 

Genkendelse af nummerplader 

•  Registrerer specifikke regionale nummerplader, når de vises i kameraets synsfelt, 
for at overvåge trafikken af køretøjer. 

•  Indeholder en observationslistefunktion, der giver brugerne besked, når en 
bestemt nummerplade registreres på motivet.
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Klient Core Standard Enterprise 

Effektiv, brugervenlig  
klientgrænseflade 

Ja Ja Ja

Mulighed for selvlæring for  
videoanalyse

Ja Ja Ja

Webbrowsergrænseflade på 
klient 

Ja Ja Ja

Joystickunderstøttelse Ja Ja Ja

ACC-mobil/gateway Ja Ja Ja

Gemte visninger Nej Ja Ja

Kort Nej Ja Ja

Websider Nej Ja Ja

Windows-brugergodkendelse Nej Nej Ja

Sitevisning, der kan redigeres Ja Ja Ja

Intelligent Virtual Matrix Nej Nej Ja

Efterforskningssamarbejde Nej Nej Ja

System Core Standard Enterprise  

Antal kameraer pr. server 24 48 300

Antal kameraer pr. site 24 48 10.000

Antal servere pr. site 1 1 100

Antal klientlicenser pr. server 2 5 Ubegrænset

High Definition Stream Management (HDSM) Ja Ja Ja

Effektivt VMS-program Ja Ja Ja

Enhedssupport Core Standard Enterprise 

Automatisk registrering af enhed Ja Ja Ja

IP-kameraer og kodere fra tredjepart Ja Ja Ja

Rialto™-analysefunktioner Ja Ja Ja

HD Pro-kameraer Nej Nej Ja

H4 HD-kameraer med selvlærende videoanalyse Ja Ja Ja

HD Micro Dome-, HD-multisensor-,  
panoramiske HD-, HD PTZ-kameraer

Ja Ja Ja

ONVIF-kameraer og -kodere Ja Ja Ja

Avigilon-kodere Ja Ja Ja

H.264-understøttelse Ja Ja Ja

MPEG4-understøttelse Ja Ja Ja

MJPEG-understøttelse Ja Ja Ja

JPEG2000-understøttelse Ja Ja Ja

Core, Standard og Enterprise
Softwaren til Avigilon Control Center 
(ACC) fås i tre udgaver, så du kan 
sammensætte det system, der passer 
bedst til dit behov for overvågning: 
Core, Standard og Enterprise. 

Core er basisudgaven med 
brugervenlige avancerede 
overvågningsfunktioner i HD-opløsning 
og fremragende billedkvalitet til mindre 
installationer. Standard-udgaven er 
velegnet til mere fokuserede behov, 
eller hvis du er på udkig efter en 
omkostningseffektiv løsning til HD-
overvågning. Enterprise-udgaven 
er en avanceret løsning med vores 
mest avancerede funktioner. Uanset 
installationens størrelse er det muligt at 
sammensætte en løsning, der passer til 
dit behov.
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Yderligere funktioner Core Standard Enterprise

POS-transaktionsprogram Nej Ja Ja

Besked om hændelser pr. 
e-mail (bevægelses- og system-
hændelser) 

Ja Ja Ja

E-mailudløser for digitalt input Nej Ja Ja

Manuel udløser for digitalt 
output Nej Ja Ja

Lydoptagelse Nej Ja Ja

Lydudgang Nej Ja Ja

Regeludløsere Nej 3 Ubegrænset

Redundant optagelse Nej Nej Ja

Failover-forbindelser Nej Nej Ja

Alarmeskalering Nej Nej Ja

Programmeret  
sikkerhedskopiering/ 
engangssikkerhedskopiering

Nej Nej Ja

Genkendelse af  
nummerplader Nej Nej Ja

Optagelse, søgning  
og afspilning Core Standard Enterprise 

Optagelsesprogrammering,  
der kan konfigureres pr. time 

Ja Ja Ja

Tabsfri optagelse Ja Ja Ja

Intelligent  
bevægelsessøgning Ja Ja Ja

Miniaturesøgning Ja Ja Ja

Hændelsessøgning Ja Ja Ja

Eksport af flere kameraer Ja Ja Ja

Liveeksport Ja Ja Ja

POS-transaktionssøgning Nej Ja Ja

Alarmsøgning Nej Nej Ja

Søgning efter  
nummerpladehændelse Nej Nej Ja

Se den nyeste liste over integrationer og tilføjelses-
programmer, som Avigilon Control Center-softwaren 
understøtter, på avigilon.com/integrations

Tilføjelsesmoduler  
og integrationer Core Standard Enterprise

LPR-modul i HD Nej Nej Ja

SDK Nej Ja Ja

Avigilon – Access Control 
Manager (ACM)

Nej Ja Ja

AMAG – Symmetry Nej Nej Ja

DDS – Amadeus Nej Ja Ja

DSX – WinDSX Nej Ja Ja

Gallagher – Command Centre Nej Nej Ja

Hirsch – Velocity Nej Nej Ja

Interlogix – Forcefield Nej Nej Ja

Jacques – IP Integrated  
Communication

Nej Nej Ja

Lenel – FC Wnx Nej Nej Ja

Lenel – OnGuard Nej Nej Ja

Paxton – Net2 Nej Nej Ja

RS2 – AccessIt! Nej Ja Ja

S2 – Netbox Nej Nej Ja

Software House  
– C•CURE 9000

Nej Nej Ja

Zenitel – STENTOFON Nej Nej Ja
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Avigilon Control Center-mobil

Sikkerhedsmedarbejdere kan bruge appen Avigilon Control 
Center Mobile (ACC-mobil) til at oprette forbindelse til 
Avigilon Control Center (ACC)-softwaren over et trådløst 
IP-netværk. Få vist live-HD-overvågningsvideo eller gemte 
HD-optagelser fra stort alle placeringer med en trådløs 
forbindelse, og reducer svartider, også når medarbejderen er 
i marken. 

ACC-mobil med Avigilon High Definition Stream Management 
(HDSM)-teknologi understøtter effektivt billeder med 
mange megapixel og detaljer på op til 7K (30 MP) over 
forbindelser med lav båndbredde. ACC-mobil bruger 
Avigilon Control Center Gateway til at oprette forbindelse til 
et stort antal servere og kameraer og på den måde udvide 
adgangen til videoovervågningsdata for bedre dækning og 
fjernovervågning.

ACC-mobil giver desuden adgang til effektive push-beskeder 
for alarmer og funktioner til bekræftelse af hændelser i 
realtid. ACC-mobil kombineret med stemmealarmer er et 
effektivt mobilværktøj til at reagere på hændelser. 

ACC-mobil er den perfekte løsning til:

• Virksomhedsejere 

• Beskyttelse af sikkerheden i større områder, f.eks. 
universitetsområder

• Detektion af bestemte handlinger i og omkring store 
infrastrukturanlæg
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Avigilons selvlærende videoanalyse forbedrer effektiviteten for virksomhedens 

sikkerhedsmedarbejdere med effektiv overvågning og proaktiv reaktion i realtid. Avigilons 

kameraer er konstrueret til at håndtere HD-video, og Avigilon tilbyder integreret analyse i 

Avigilon-kameraer med en opløsning på op til 5K (16 MP). 



VIDEO- 
ANALYSE
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Evaluering af hændelser i realtid

Videoanalyse gør det muligt at evaluere hændelser i realtid 
og reagere effektivt på hændelser ved hjælp af beskeder 
i stedet for blot at bruge videoovervågning til at søge efter 
dokumentation, når en hændelse har fundet sted.

Grænser for opmærksomhed

Undersøgelser har vist, at sikkerhedsmedarbejdere, som 
betragter videooptagelse på en skærm, overser op mod 95 % 
af den aktivitet, der foregår på skærmen, efter blot 20 minutter 
(Simon 1996). 

Dårlig billedkvalitet forringer opmærksomheden yderligere, 
mens betragtning af et dobbelt så stort antal kameraer 
forringer koncentrationsevnen med en faktor på to. Hvordan 
kan vi overvinde vores medfødte manglende evne til at 
fokusere og overvåge repetitive, uinteressante stimuli?

Avigilons værdi

Avigilons HD-videoanalyseløsning kombineret med 
avanceret mønsterbaseret videodetektionsteknologi 
forbedrer den menneskelige opmærksomhedsspændvidde 
og identifikation på følgende fire måder:

1. Avanceret mønsterbaseret videodetektionsteknologi 
filtrerer detektion for kendte objekter. 

2. Nøjagtig objektdetektion viser relevante alarmer for 
brugere. 

3. Korrekt implementerede HD-kameraer reducerer det 
samlede antal kameraer og forbedrer operatørens evne 
til at identificere objekter, så de samlede omkostninger 
reduceres.

4. HD-video giver billeder med mange detaljer og dermed 
den nødvendige dokumentation til at træffe relevante 
foranstaltninger.

Smartere: Proaktiv beskyttelse
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Automatisk søgning

ACC-software anvender videoanalyseteknologi til intelligent søgning efter de hændelser, du 
angiver, så du nemt kan finde den video, du skal bruge.

Komplet integration med HD-kameraer fra Avigilon og Rialto™-analyseapparater

ACC-software kan integreres direkte med vores Rialto-analyseapparater og HD-kameraer, så 
brugerne kan konfigurere, streame og administrere analyser og meddelelser direkte via ACC-
grænsefladen. 

Stemmealarmeringsfunktioner

ACC-software gør det muligt at tilslutte eksterne højttalere til stemmealarmering som en 
yderligere beskyttelse mod ulovlig indtrængen. Det giver dig mulighed for at anvende 
videobekræftelse og lydassistance på fjerne steder, hvor fysisk overvågning ikke er mulig.

Regler og alarmer

ACC-softwarens regelprogram giver dig mulighed for at anvende udvalgte analysebaserede 
hændelser som alarmer og regeludløsere, så lokale eller mobile brugere straks underrettes 
om eventuel mistænkelig aktivitet.

Avigilon har indbygget videoanalyse

Avigilon Control Center (ACC)-videoadministrationssoftware gør det muligt at få vist og søge i  
analysehændelser og alarmer via en intuitiv brugergrænseflade. Hændelser og efterforskningsfunktioner i 
realtid detekterer og underretter om motivændringer og regelbrud via en brugervenlig grænseflade. ACC-
analyse giver dig fuld kontrol over afspilning af hændelser, så du hurtigt kan indhente dokumentation og 
gøre svartider og undersøgelser mere effektive.

ACC (version 5.4 eller nyere)

Analyseunderstøttede løsninger

• H4-kameraer

• HD Pro-kameraer

• Rialto-analyseapparater

VIDEO-ANALYSE
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Avigilon tilbyder effektive analysetotalløsninger med 
videooptagelser i HD. Videoanalyse med HD-billeder giver 
en mere nøjagtig objektdetektion og flere billeddetaljer, 
der kan give den nødvendige dokumentation til at træffe 
passende foranstaltninger. Med Avigilon får du en komplet 
løsning til videoovervågning og hændelseshåndtering 
baseret på HD-videoanalyse, mønsterbaserede 
analysealgoritmer og Lær af eksempel-funktioner.

Avigilon HD-analyse 

I modsætning til løsninger, som analyserer billeder i 
standardopløsning, anvender Avigilon sin erfaring med at 
administrere HD-video til at analysere optagelser i fuld HD-
opløsning.

Nøjagtig identifikation

Avigilons analyseløsninger har meget nøjagtig underretning 
om objekter. Avigilons mønsterbaserede teknologi kan 
genkende mennesker og køretøjers bevægelser og 
karakteristika og samtidig ignorere aktivitet, som ikke er 
relevant for et motiv. 

Lær af eksempel-teknologi giver brugerne mulighed for at 
komme med feedback i realtid om nøjagtigheden af alarmer 
for at forbedre enhedens selvlæringsfunktioner. Disse to 
teknologier kombineret med videooptagelser i HD-kvalitet 
sikrer, at brugerne får vist relevante alarmer.

Hurtigt og nemt at installere

Vores HD-kameraer og Rialto-analyseapparater detekterer 
og lærer hurtigt omgivelserne at kende, når de først er 
konfigureret, og tilpasser sig automatisk til ændringer uden 
manuel kalibrering.

Selvlærende analyseteknologi fra Avigilon

Mønsterbaseret læring detekterer kun 
ønskede videoanalysehændelser i 
stedet for at underrette brugere om alle 
bevægelser i et motiv.

Mønsterbaseret detektion
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Beskrivelse af Avigilons selvlærende videoanalysehændelser
Tabellen nedenfor viser indstillinger til konfiguration af videoanalysehændelser.
Disse udløsere er baseret på aktiviteten af registrerede klassificerede objekter.

Analysefunktioner Beskrivelse af analyseregel

Objekter i området Hændelsen udløses, når den valgte objekttype bevæger sig i det  
angivne interesseområde.

Objekt, der bliver stående Hændelsen udløses, når den valgte objekttype opholder sig i interesseområdet  
i længere tid.

Objekter, der bryder  
den virtuelle barriere

Hændelsen udløses, når det angivne antal objekter har passeret den retningsbjælke, 
der er konfigureret over kameraets synsfelt. Bjælken kan registrere objekter, der går  
i én retning eller i flere retninger.

Objekt vises eller kommer ind i området Hændelsen udløses af hvert objekt, der kommer ind i interesseområdet.

Objekt er ikke til stede i området Hændelsen udløses, når der ikke findes nogen objekter i interesseområdet.

Objekter kommer ind i området Hændelsen udløses, når det angivne antal objekter kommer ind i interesseområdet.

Objekter forlader området Hændelsen udløses, når det angivne antal objekter har forladt interesseområdet.

Objekt standser i området Hændelsen udløses, når et objekt i et interesseområde holder op med at bevæge sig  
i det angivne tidsinterval.

Anvisninger for retning overskrides Hændelsen udløses, når et objekt bevæger sig i den forbudte bevægelsesretning.

Kameramanipulation Hændelsen udløses pga. pludselige ændringer i motivet.

VIDEO-ANALYSE



Avigilon tilbyder et bredt udvalg af HD-kameraer fra 1-5 MP og 4-7K (baseret på vandret 

opløsning), og de fås i forskellige formater, herunder som fast kamera, Dome-kamera og 

Bullet-kamera. Uanset om det er en lille butiksfacade, der kræver nogle få kameraer, eller 

et komplekst system, der kræver omfattende dækning af adskillige områder, er I garanteret 

en løsning, som opfylder jeres særlige sikkerhedsbehov.



KAMERAER
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NØGLEFUNKTIONER FORDELE
Selvlærende  
analyse

Detekterer og lærer hurtigt omgivelserne efter den første 
konfiguration og tilpasser sig til ændringer uden manuel 
kalibrering.

4K (8 MP) til  
7K (30 MP)

Optager detaljerede billeder i høj kvalitet over store områder  
med brede dækningsmuligheder.

H.264-komprimering H.264-komprimering giver enestående billedkvalitet og  
minimerer indvirkningen på båndbredden og netværksydeevnen.

Fokus- og iriskontrol af  
SLR-objektiver

Fjernstyret fokus giver nem installation og betjening.

Øget billedhastighed Op til 12 billeder pr. sekund.

Fleksible 
objektivindstillinger

Kompatibilitet med både EF- og EF-S-objektiver giver en 
enestående optisk kvalitet.†

Integreret lagring Kompatibilitet med SDHC- og SDXC-kort muliggør lagring af 
videooptagelser direkte på enheden.

LightCatcher™- 
teknologi

Registrerer mange flere detaljer i motiver med svag belysning og 
gengiver farvebilleder i høj kvalitet med langt mindre forvrængning 
end andre kameraer ved svag belysning.

HD Pro-kameraer
Avigilon HD Pro-kameraer starter ved 4K (8 
MP) og går hele vejen op til branchens første 
7K-kamera (30 MP) med en enkelt sensor, som 
giver enestående billeddetaljer, samtidig med at 
store områder dækkes.

Avigilon HD Pro-kameraer med 4K, 4.5K, 5K, 
6K og 7K bygger på Avigilons H4-platform og 
har større processorkraft, øget billedhastighed 
og forbedret billedkvalitet. Vores patenterede 
High Definition Stream Management (HDSM) 
Technology kombineret med vores brugervenlige 
Avigilon Control Center (ACC)-software forbedrer 
båndbreddeydeevnen markant og minimerer 
netværksbelastningen. Kameraerne har også 
integrerede lagringsegenskaber, og det er derfor 
muligt at gemme HD-optagelser direkte på 
enheden vha. et standard-SD-kort. 7K (30 MP) 
og 6K (24 MP) HD Pro-kameraernes fantastiske 
billedkvalitet sætter nye branchestandarder for 
billeder med høj opløsning 

Avigilon HD Pro-kameraer er velegnede til 
at dække store områder, herunder stadioner, 
lufthavne, parkeringspladser, transportanlæg og 
vigtige infrastrukturer.

†EF-objektiver kun til 6K- og 7K-kamera
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NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Selvlærende  
videoanalyse

Detekterer og lærer hurtigt omgivelserne efter den første 
konfiguration og tilpasser sig til ændringer uden manuel kalibrering.

Fjernstyret zoom  
og fokus

Med fjernstyret zoom og fokus i objektivet kræver installationen  
kun montering og sigteindstilling.

Branchestandarder ONVIF-kompatibilitet muliggør integration med ACC-software og 
andre systemer til videoadministration.

Automatisk IR- 
cutfilter

Uovertruffen ydeevne og følsomhed over for infrarød belysning, 
samtidig med at kameraet leverer billeder i ægte farver om dagen.

Alarmindgange  
og -udgange

Synkronisering med eksterne alarmer og integration af 
bevægelsesdetektion i aktuelle alarmsystemer.

P-Iris-understøttelse Kontrol af irispositionen gør det muligt for kameraet at angive 
irispositionen automatisk og bevare billedkvaliteten under alle 
lysforhold.

LightCatcher- 
teknologi†

Registrerer mange flere detaljer i motiver med svag belysning og 
gengiver farvebilleder i høj kvalitet med langt mindre forvrængning 
end andre kameraer ved svag belysning.

Integreret lagring Kompatibilitet med SDHC- og SDXC-kort muliggør lagring af 
videooptagelser direkte på enheden.

H4-kamera
H4-kameraer fås med 1-5 MP og 4K 
Ultra HD (8 MP)-opløsning og anvender 
Avigilons opgraderede H4-platform 
med selvlærende videoanalyse, bedre 
opløsning, WDR-understøttelse (bredt 
dynamisk område), forbedrede HDSM-
funktioner og uovertruffen ydeevne ved 
svag belysning med Avigilons innovative 
LightCatcher-teknologi. 

Kameraerne har et integreret objektiv til 
fjernkontrol af fokus og zoom og er ONVIF-
kompatible, så de nemt kan integreres med 
Avigilon Control Center (ACC) eller anden 
VMS-software. Kameraerne har integrerede 
lagringsfunktioner, så det er muligt at 
gemme optagelser direkte på enheden 
vha. et SD-standardkort. H4-kameraerne 
er velegnede til overvågning af en række 
forskellige miljøer, f.eks. banker, skoler, 
detailforretninger, offentlige områder, 
bygninger, hoteller, barer og restauranter.

†LightCatcher-teknologien er kun tilgængelig på 1,3 MP-modellen.
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NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Selvlæring for videoanalyse Detekterer og lærer hurtigt omgivelserne efter den første 
konfiguration og tilpasser sig til ændringer uden manuel 
kalibrering.

Selvjusterende infrarød teknologi Den selvjusterende infrarøde teknologi justerer automatisk 
bredden af den infrarøde belysning og lysstyrken for at sikre 
jævn belysning under alle motivforhold.

Objektivindstillinger 3-9 mm objektiv, 9-22 mm objektiv og 4,3-8 mm objektiv.

WDR (bredt dynamisk område)† Tilpasses efter lysstyrke og mørke under de samme 
motivforhold.

Nem installation Fuldt motoriseret objektiv til fjernjustering af fokus og zoom. 
Ekstra RJ45 Ethernet-forbindelsesport.

Bygget til udendørs brug Bygget til udendørs brug i et kompakt format. Fungerer ved 
høje og lave driftstemperaturer.

Integreret lagring Kompatibilitet med SDHC- og SDXC-kort muliggør lagring af 
videooptagelser direkte på enheden.

KAMERAER

H4 Bullet-kamera
H4 Bullet-kameraer fra Avigilon med 
1-5 MP og 4K Ultra HD (8 MP)-opløsning 
er velegnede til at vise objekter og 
aktivitet i fuldstændigt mørke. Med 
vores unikke selvjusterende infrarøde 
teknologi kan disse kameraer levere 
både bred og smal belysning og 
dermed muliggøre en ensartet 
belysning, som bevarer billedkvaliteten 
under alle motivforhold. 

Bullet-kameraer fra Avigilon er også 
forsynet med WDR-funktioner (bredt 
dynamisk område), forbedrede HDSM-
funktioner og er hærværkssikrede, 
så der opnås maksimal sikkerhed. 
Kameraerne har integrerede 
lagringsfunktioner, så det er muligt at 
gemme optagelser direkte på enheden 
vha. et SD-standardkort. 

Bullet-kameraet er velegnet til 
overvågning i en række forskellige 
miljøer, der kræver diskret dækning om 
natten, herunder parkeringspladser, 
universitetsområder og industrianlæg.

† WDR-teknologien er kun tilgængelig på modeller med 1-3 MP.  
LightCatcher-teknologi på 5 MP-modellen.
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NØGLEFUNKTIONER FORDELE
Selvlærende  
videoanalyse

Detekterer og lærer hurtigt omgivelserne efter den første 
konfiguration og tilpasser sig til ændringer uden manuel 
kalibrering.

Fjernstyret zoom  
og fokus

Med fjernstyret zoom og fokus i objektivet kræver installationen 
kun montering og sigteindstilling. 

Branchestandarder ONVIF-kompatibilitet muliggør integration med ACC og andre 
førende systemer til videoadministration.

H.264- og  
MJPEG-komprimering

H.264-komprimering giver en høj billedkvalitet med lav 
båndbredde og minimale lagringskrav ved høj billedhastighed. 
Flere separate streams muliggør optimering af lagring og 
båndbredde.

P-Iris-understøttelse Kontrol af irispositionen gør det muligt for kameraet at angive 
irispositionen automatisk og bevare billedkvaliteten under alle 
lysforhold.

Valgfri integreret  
infrarød teknologi

Den selvjusterende infrarøde teknologi justerer automatisk 
bredden af den infrarøde belysning og lysstyrken for at sikre 
jævn belysning under alle motivforhold. 

LightCatcher- 
teknologi†

Registrerer mange flere detaljer i motiver med svag belysning 
og gengiver farvebilleder i høj kvalitet med langt mindre 
forvrængning end andre kameraer ved svag belysning.

Integreret lagring Kompatibilitet med SDHC- og SDXC-kort muliggør lagring af 
videooptagelser direkte på enheden.

H4 Dome-kamera
H4 HD Dome-kameraermed 1-5 MP og 4K Ultra 
HD (8 MP)-opløsning anvender Avigilons nye H4-
platform med forbedret opløsning, understøttelse 
af WDR (bredt dynamisk område), selvlærende 
videoanalyse, forbedrede High Definition Stream 
Management (HDSM)-funktioner og uovertruffen 
ydeevne ved svag belysning med Avigilons 
innovative LightCatcher-teknologi. 

Kameraerne er virkelig gode til overvågning 
af aktiviteter både dag og nat og fås i fire 
konfigurationer: indendørs, til montering i loftet, 
udendørs og som udendørs pendel. De har et 
integreret objektiv til fjernkontrol af fokus og 
zoom og er ONVIF-kompatible, så de nemt kan 
integreres med Avigilon Control Center (ACC) 
eller anden førende VMS-software. Kameraerne 
er udstyret med integrerede lagringsegenskaber, 
og det er derfor muligt at gemme optagelser 
direkte på enheden vha. et SD-standardkort. 

H4 Dome-kameraet er velegnet til overvågning 
af en række forskellige miljøer særligt, hvor der 
er behov for sikring mod hærværk, f.eks. banker, 
skoler, detailforretninger, offentlige områder og 
bygninger, hoteller, barer og restauranter.

†Med undtagelse af 4K Ultra HD-modellen.
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NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Fleksibel installation Et meget kompakt design gør det nemt at 
installere kameraet, og derfor er der mange 
installationsmuligheder i detailforretninger og 
erhvervsbygninger eller indgangspartier og 
gangarealer.

HD-opløsning Understøttes af H3-platformen fra Avigilon og 
leverer uovertrufne billeddetaljer i 1 MP- og 2 MP-
opløsninger.

Branchestandarder ONVIF-kompatibilitet muliggør problemfri 
integration med ACC og andre førende systemer til 
videoadministration.

Tre rotationsakser Gør det muligt for kameraet at dække stort set 
alle vinkler med fleksible panorerings-, vippe- og 
rotationsmuligheder til bred dækning af motivet.

Klar til omgivelserne† Fuldt forseglet kamera med IP66-tæthedsgrad 
muliggør fleksibel installation i stort set alle miljøer.

HD Micro Dome-kamera
HD Micro Dome-kameraet fra Avigilon fås 
med en opløsning på 1 MP og 2 MP og 
er vores mindste HD IP Dome-kamera, 
som muliggør en omkostningseffektiv 
overgang til HD-videoovervågning og 
med alle fordelene ved Avigilon Control 
Center (ACC). Kameraet fungerer på H3-
platformen fra Avigilon med forbedrede 
HDSM-funktioner, der muliggør intelligent 
administration af lagring og båndbredde. 

HD Micro Dome-kameraet har en vandret 
billedvinkel på 88 grader og kan dække 
et helt lokale fra en enkelt placering og 
samtidig levere utrolige billeddetaljer. 

HD Micro Dome-kameraet fås til overflade-, 
lofts- eller pendelmontering og er en 
virkelig alsidig løsning til overvågning 
af aktiviteter i en række forskellige 
miljøer, herunder detailforretninger og 
erhvervsbygninger samt indendørs og 
udendørs indgangspartier og gangarealer. 

†Kun overflademontering
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NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Effektive zoomfunktioner Optag detaljerede billeder i høj kvalitet over lange afstande 
med et integreret objektiv med 20x optisk zoom og 12x 
digital zoom. 

360° kontinuerlig rotation Spor nemt målene med 360° uafbrudt rotation med op til 
450° pr. sekund.

Dag-/natfunktioner Enestående ydeevne ved svag belysning med indstillinger 
for dag og nat.

H.264- og MJPEG-komprimering H.264-komprimering giver en høj billedkvalitet med 
lav båndbredde og minimale lagringskrav ved høj 
billedhastighed.

Branchestandarder ONVIF-kompatibilitet muliggør integration med Avigilon 
Control Center (ACC) og andre førende systemer til 
videoadministration.

Plug and Play Nem installation med PoE+-strømforsyning, der ikke kræver 
nogen ekstra strømkilde.

HD PTZ-kamera
HD PTZ-kameraet med en 
opløsning på 1 MP og 2 MP giver en 
enestående billedkvalitet med præcis 
positionsbestemmelse og forudsigelig 
sporing i høj hastighed. HD PTZ-
kameraet, der understøttes af H3-
platformen, har en fantastisk ydeevne 
ved svag belysning og anvender 
forbedret High Definition Stream 
Management (HDSM)-teknologi, som 
reducerer kravene til båndbredde og 
lagring. 

Kameraet er udstyret med et objektiv 
med 20x optisk zoom og digital zoom på 
op til 12x og leverer kontinuerlig 360° 
rotation med op til 450° pr. sekund. HD 
PTZ-kameraet fås med to forskellige 
monteringsmuligheder: som udendørs 
pendel og til indendørs montering 
i loftet, hvilket gør kameraet ideelt 
til anvendelsesområder, hvor der er 
behov for bemandet overvågning, f.eks. 
detailforretninger, erhvervsbygninger, 
lufthavne, kasinoer eller byovervågning.
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NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Suveræne billeddetaljer Mulighed for HD-billeder med opløsninger på 9 MP eller 12 MP, som 
styres af High Definition Stream Management (HDSM)-teknologi.

Fleksibel installation Manuelt konfigurerbare sensorer, der bevæger sig på tre akser, 
giver brede dækningsmuligheder i næsten alle miljøer.

Fjernstyret zoom  
og fokus

Med fjernstyret zoom og fokus i objektivet kræver installationen 
kun montering og sigteindstilling.

WDR (bredt dynamisk 
område)

Teknologi med dobbelt eksponering i ægte dynamisk område gør 
det muligt at tage tydelige billeder under forhold, hvor der er både 
mørke og lyse omgivelser.

ONVIF-kompatibilitet ONVIF-kompatibilitet betyder sømløs integration med førende 
softwareplatforme til videoadministration.

Øget billedhastighed Op til 20 billeder pr. sekund, som giver suveræn nøjagtighed ved 
sporing af hurtigt bevægelige objekter.

Multisensorkamera i HD
Multisensorkameraet i HD giver uovertrufne 
billeddetaljer og fleksibel overvågning af 
miljøer, hvor der er behov for at dække flere 
områder. 

Kameraet fås i konfigurationer med 3K (9 MP) 
eller 4K (12 MP) sensorer, er udstyret med 
et fjernstyret zoom og fokus-objektiv, og ét 
Dome-multisensorkamera i HD kan erstatte 
et PTZ-kamera eller flere faste kameraer: 
Det kræver blot en enkel installation med 
et Ethernet-kabel og én kameralicens. Den 
innovative konstruktion af kameraspor fra 
Avigilon betyder, at tre eller fire individuelle 
kamerakardanled kan drejes i forskellige 
retninger i fleksible konfigurationer, når 
synsfeltet er kompliceret og svært at dække. 

Multisensorkameraer i HD fås med mulighed 
for overflademontering, pendelmontering og 
til montering i loftet, hvilket gør det til et ideelt 
kamera til overvågning af hospitalsgange, 
universitetsbygninger og erhvervsejendomme 
eller andre miljøer, hvor der normalt er brug 
for flere kameraer.
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Panoramisk dækning af et stort 
område

Fire 2 MP-sensorer giver en 180° eller 360° dækning i HD fra et 
enkelt kamera, hvilket minimerer installationsbehovene.

Nem installation
Fabriksmonterede præfokuserede objektiver fjerner behovet for 
justering af objektivet under installationen.

Multimegapixel
Digital PTZ både live og efter hændelsen. Reducerer antallet af 
kamerainstallationer.

Alarmindgange og -udgange
Synkronisering med eksterne alarmer og integration af 
bevægelsesdetektion i det aktuelle alarmsystem.

Lydoptagelse Optag lyd i høj kvalitet fra en linjeindgang eller mikrofonkilde.

Panoramisk JPEG2000-HD-domekamera
Panoramiske JPEG2000-HD-
domekameraer med fire 2 MP-sensorer, 
som giver en samlet opløsning på 8 MP. 
En enkelt installation giver en dækning 
på 180° eller 360° i høj opløsning med 
objektiver, der alle er præfokuserede, 
hvilket giver en problemfri installation. 
Dette kamera er ideelt til overvågning af 
indendørs- og udendørsmiljøer i eksempelvis 
uddannelsesinstitutioner, banker, detail-
forretninger, boliger og hoteller, eller til 
placeringer med få installationspunkter. 
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LPR (License Plate Recognition)
NØGLEFUNKTIONER FORDELE

HD-opløsning
HD-opløsning leverer billeder, der er præcise ned til 
mindste detalje.

Et enkelt kamera, flere baner
Giver et bredt dækningsområde, så du har brug for færre 
kameraer, hvilket reducerer omkostningerne forbundet 
med installation og vedligeholdelse.

Understøttelse af det romerske og  
arabiske alfabet; Automatisk License  
Plate Recognition verden over

Kan bruges på markeder overalt i verden.

Model Målafstand

1L-HD-LP-35 11 m/35 ft

1L-HD-LP-50 15 m/50 ft

1L-HD-LP-75 23 m/75 ft

1L-HD-LP-100 30 m/100 ft

Model Målafstand

2L-HD-LP-40 12 m/40 ft

Nummerpladegenkendelse (LPR) i HD 
giver LPR med HD-nøjagtighed i en 
eller flere baner med blot et enkelt 
kamera. LPR i HD er fuldt integreret 
i Avigilon Control Center (ACC) og 
optager i kombination med Avigilon HD 
LPR Capture Kits nummerplader i HD 
med stor nøjagtighed under alle forhold 
døgnet rundt.

Med LPR kan du importere og 
overvåge observationslister, oprette 
øjeblikkelige e-mailbeskeder og alarmer 
på skærmen samt udføre fleksible 
nummerpladesøgninger efter en 
hændelse. Systemet understøtter både 
det romerske og arabiske alfabet og kan 
genkende nummerplader verden over.
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Dag Nat



Avigilons portefølje af hardwareløsninger giver dig sikre, pålidelige og skalerbare 

platforme til højtydende sikkerhedsløsninger til både små sites og store systemer.



NETVÆRKS- 
VIDEOOPTAGERE 

 OG -ARBEJDSSTATIONER
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Netværksvideooptagere og -arbejdsstationer
Avigilon HD NVR'ere (netværksvideo-
optagere) giver sikre, pålidelige og 
skalerbare platforme til sikkerhedsløsninger 
med høj ydeevne. 

Avigilon Control Center (ACC)-software er 
forudinstalleret på vores netværksbaserede 
sikkerhedsoptagere, og den er konfigureret 
til plug and play-netværksvideooptagelse 
og administration af IP-kameraer med 
forskellige megapixels op til vores 
brancheførende 7K (30 MP) HD Pro. 

HD NVR Premium fra Avigilon er en 
innovativ optager med høj ydeevne 
og stor kapacitet, som er udviklet 
til at give enestående pålidelighed, 
tilgængelighed og skalerbarhed i de mest 
krævende videoadministrationsmiljøer 
i virksomheder. NVR-arbejdsstationen i 
HD er velegnet til mindre systemer og til 
anvendelsesområder, hvor der er behov 
for at få vist livebilleder og billedoptagelser 
direkte på NVR'en (optager op til 10 MB 
billeddata fra op til 64 kameraer).

NØGLEFUNKTIONER FORDELE

ACC-serversoftwaren er allerede 
installeret og konfigureret

Plug and Play-løsning til netværksvideooptagelse til 
administration af multimegapixel-IP-kameraer og analoge 
kameraer.

Konfiguration af arbejdsstation
Arbejdsstationens konfiguration muliggør separat visning og 
optagelse fra én computer, hvilket letter installationen.

Serverkonfiguration
Serverkonfiguration i et standardkabinet til  
virksomhedsinstallationer.

Udvidet lagring
Skalerbar optageløsning, der kan optage op til 135  
kameraer på en enkelt NVR.

RAID-lagring og redundante  
strømforsyningsmuligheder

Effektiv hardware med stor pålidelighed.
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HD-NVR 3.0TB-HD-NVR2 5.0TB-HD-NVR2 10,0TB-HD-NVR2 15,0TB-HD-NVR2 21,0TB-HD-NVR2

Lagring 3,0 TB 5,0 TB 10,0 TB 15,0 TB 21,0 TB

Hot swappable-drev Ja Ja Ja Ja Ja

Mulighed for udvidet lagring Ja Ja Ja Ja Ja

Gigabit Ethernet-forbindelser 2 2 2 2 2

Kabinetkonfigurationer 2U-rackmontering 2U-rackmontering 2U-rackmontering 2U-rackmontering 2U-rackmontering

Manipulationssikret datalagring Ja Ja Ja Ja Ja

HD-NVR Premium HD-NVR3-PRM-32TB HD-NVR3-PRM-48TB HD-NVR3-PRM-56TB HD-NVR3-PRM-84TB

Lagring 32 TB 48 TB 56 TB 84 TB

Hot swappable-drev Ja Ja Ja Ja

Gigabit Ethernet-forbindelser 2 2 2 2

Kabinetkonfigurationer 2U-rackmontering 2U-rackmontering 2U-rackmontering 2U-rackmontering

Manipulationssikret datalagring Ja Ja Ja Ja

HD – NVR-arbejdsstation 1,0TB-HD-NVRWS 2,0TB-HD-NVRWS 3,0TB-HD-NVRWS

Lagring 1,0 TB 2,0 TB 3,0 TB

Monitorudgange 2 2 2

Gigabit Ethernet-forbindelser 1 1 1

Fjernkonfiguration og -opgradering Ja Ja Ja

Progressive tabsfrie optagelser Ja Ja Ja

HD – NVR-muligheder† Beskrivelser

HD-NVR2-2ND-PS Redundant strømforsyning

HD-NVR-EXP2-10TB 10 TB RAID 6-udvidelse, 2U-rackmontering

HD-NVR-EXP2-20TB 20 TB RAID 6-udvidelse, 2U-rackmontering

HD-NVR-EXP2-30TB 30 TB RAID 6-udvidelse, 2U-rackmontering

HD-NVR2-EXP2-CARD Udvidelseskort til tilslutning af lagerudvidelse til en HD-NVR

HD-NVR2-LPRPROC Ekstra processor og hukommelse til kørsel af LPR i HD†Ikke kompatibel med HD NVR Premium-modeller
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Avigilon Control Center Edge Solution HD-optager
Lokale optagelser. Central overvågning.  
Fjernadministration.

På grund af deres placering, et begrænset 
antal medarbejdere på stedet samt 
begrænset netværkskapacitet og 
-båndbredde har det generelt været en 
udfordring at overvåge geografisk spredte 
sites – især anlæg, som er vigtige for 
infrastrukturen. Disse sites vil altid være 
sårbare i forhold til hærværk, indtrængen 
og tyveri.

Smart videoovervågning omfatter 
intelligent overvågning, hvor brugen af 
HD-videoanalyse til overvågning kan gøre 
forskellen på at forebygge en hændelse, før 
den sker, og håndtere den efterfølgende.

Avigilon Control Center (ACC) Edge Solution 
(ES) HD-optager indeholder coreteknologier 
fra Avigilon i en kompakt enhed, så det 
er muligt at fjerngemme HD-video på 
intelligent vis. Dermed elimineres problemer 
med båndbredde i forhold til central 
overvågning af fjerntliggende sites.

NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Edge-løsning
Intelligent lagring af HD-video eliminerer problemer 
med båndbredde i forbindelse med overvågning af 
fjerntliggende sites.

Kompakt format
Fleksibel installation med et kompakt format gør det let at 
installere kameraet i et kabinet på et fjerntliggende site.

Integreret PoE-administreret switch
Hurtig og nem installation med fire PoE-netværksporte 
(strøm over Ethernet).

Stort udvalg af lagerkapacitet
Opfylder forskellige opbevaringskrav med kapacitet på 2 
TB og 4 TB.

Klyngeinddeling af sites
Flere enheder kan kombineres som et enkelt logisk site 
og dermed understøtte store installationer.

Understøttelse af enestående 
opløsning

Understøtter opløsninger på op til 7K (30 MP) og giver 
enestående billeddetaljer og dækning.
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HD Pro-kamera
med selvlærende analyse

H4 HD Bullet
med selvlærende analyse

ACC Edge Solution (ES) HD-optager

Lagring 2 TB og 4 TB

PoE-porte 4

Optagelseshastighed 80 Mbps

Billedhastighed ved optagelse Op til 30 billeder pr. sekund pr. kanal

Understøttet opløsning Op til 7K (30 MP)

  NETVÆRKSVIDEOOPTAGERE OG -ARBEJDSSTATIONER





HD VIDEO 
APPLIANCES
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HD Video Appliance
Avigilon HD Video Appliance er 
en effektiv sikkerhedspakke, som 
omfatter videooptager, netværksswitch 
og lagring integreret i én løsning, 
der er nem at installere. Det enkle 
system mindsker omkostninger og 
installationstider, så du undgår de 
problemer, der ofte er forbundet med at 
installere et komplet sikkerhedssystem. 
Og det bedste af det hele er, at det 
leveres med softwaren til Avigilon 
Control Center (ACC) installeret på 
forhånd, så I får en genvej til HD-
videoovervågning og alle de fordele, 
enestående billeddetaljer kan give.

Den kompakte og effektive 
model med 8 porte er en ideel 
nøglefærdig løsning til mindre 
videoovervågningsinstallationer, mens 
de professionelle modeller med 16 og 
24 porte er perfekte til avancerede 
installationer, hvor der er brug for øget 
kameraunderstøttelse, mere lagring 
og enestående samlet ydelse.

NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Leveres med ACC-software Mindsker konfigurationstiden og giver hurtigere adgang til 
HD-videooptagelser.

Integreret PoE-administreret  
switch

Hurtig og nem installation med mulighed for 8, 16 eller  
24 porte.

Stort udvalg af lagerkapacitet Opfylder forskellige opbevaringskrav med kapacitet fra  
2 TB til 12 TB.

RAID-lagring Høj tilgængelighed med diskdrev, der er designet til  
videoovervågning.

Enestående kameraopløsning Understøtter opløsninger på op til 7K (30 MP) og giver  
enestående billeddetaljer og dækning.† 

†Kræver Enterprise-licens
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HD Video Appliance 8 porte 16 porte 24 porte

Lagring 2 eller 4 TB 6, 9 eller 12 TB (RAID 5) 9 eller 12 TB (RAID 5)

Monitorudgange 2 2 2

Gigabit Ethernet-forbindelser 2 2 2

Samlet PoE-output 70 W 270 W 270 W

Avigilon Control Center (ACC)-udgave Core med 8 kanaler (kompatibel med 
Standard og Enterprise)

Standard med 16 kanaler 
(kompatibel med Enterprise)

Standard med 24 kanaler 
(kompatibel med Enterprise)
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Avigilon Rialto-analyseapparater

Rialto I4

HD-analyse til IP-kameraer
Det komplette Rialto I4-apparat med avanceret videoanalyse, 
Edge-lagring og software til administration af hændelser 
gør det nemt og økonomiske for brugere at føje avanceret 
videoanalyse til IP-sikkerhedskameraer uden at udskifte hele 
systemet. Det er et kompakt videoanalyseapparat med fire 
kanaler, som understøtter HD-sikkerhedskameraer og har 
indbyggede lagringsindstillinger til daglig eller ugentlig lagring. 

Rialto A4

Føj analyse til analoge kameraer
A4 er en komplet enhed til nem og økonomisk tilføjelse af 
videoanalyse til eksisterende videovervågningssystemer med 
analoge kameraer og med mulighed for at analysere  
og optage op til fire kameraer pr. enhed. Enhedens store 
kompakthed og lille formfaktor gør den nem at installere og  
skalere. Der er ingen komplicerede registreringsprocesser 
eller licensafgifter pr. kamera.

Rialto R-serien

IP og analog fleksibilitet
Få effektiv forebyggelse fra nye eller eksisterende 
overvågningssystemer med IP-kameraer eller analoge 
kameraer med R-serien. Det er en rackmonteret løsning 
med avanceret videoanalyse, indbygget lagring og forenklet 
administration af hændelser til installationer, hvor pladsen er 
vigtig. Få et større investeringsafkast med R-seriens fleksible 
mix-and-match-bladdesign, som understøtter IP-kameraer 
og analoge kameraer og nemt kan opgraderes i takt med 
ændrede krav til teknologi og sikkerhed.

Rialto™ I4

Rialto™ A4

Rialto™ R-serien

Avigilon Rialto-analyseapparater er nemme at installere og giver en komplet løsning, hvor brugere  
kan føje analysefunktioner til en eksisterende infrastruktur med IP-kameraer eller analoge kameraer.
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Rialto-analyseapparater VAA-A4-S40GB VAA-A4-H500G VAA-I4-S40GB VAA-I4-H500G

Primær anvendelse Videoanalyse til analoge kameraer fra tredjepart til beskyttelse af ind-
hegnede områder/aktiver  

Videoanalyse til IP-kameraer fra tredjepart til beskyttelse af indhegnede 
områder/aktiver  

Format Separat

Maks. antal kanaler Analog koder med fire kanaler 
(op til fire D1-kameraer)

Analog koder med fire kanaler 
(op til fire D1-kameraer)

IP-koder med fire kanaler (op til fire 
D1-kameraer, tre kameraer med 720p 
eller to kameraer med 1080p)

IP-koder med fire kanaler (op til fire 
D1-kameraer, tre kameraer med 
720p eller to kameraer med 1080p)

Maks. billedhastighed 30 fps pr. kanal

Indbygget lagring 40 GB solid state-disk 500 GB harddisk 40 GB solid state-disk 500 GB harddisk

Typisk lagergrænse 3-5 dage Op til to måneder 4-5 dage Op til to måneder

Videoanalyse Avanceret videomønsterdetektion

Rackmonterede Rialto- 
analyseapparater i R-serien VAA-1U-2TB VAA-I4-1U VAA-A4-1U VAA-1USHLF

Primær anvendelse Stort antal kameraer, IP-kameraer eller analoge kameraer fra tredjepart, videoanalyse til beskyttelse af indhegnede 
områder/aktiver

Rialto™ R-serien til rackmontering

Format Basissystem IP-modul Analogt modul Hylde til rackmontering

Kanaler Maks. 16 Understøtter fire D1- eller to HD-kanaler Understøtter fire analoge kanaler

Maks. billedhastighed 30 fps pr. kanal

Integreret lagring 2 TB - -

Typisk lagringstid Op til to måneder - -

Videoanalyse Avanceret videomønsterdetektion



Få en økonomisk løsning med Avigilon HD-overvågning kombineret med eksisterende 

overvågningssystemer. Analoge videokodere fra Avigilon gør det muligt at integrere 

eksisterende analoge NTSC- eller PAL-kameraer i et HD-overvågningssystem fra Avigilon. 



VIDEO-
KODERE
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Analoge videokodere
Analoge videokodere fra Avigilon reducerer 
kravene til båndbredde og lagring og 
optager overvågningsoptagelser i høj 
kvalitet (fuld opløsning for op til 30 billeder 
pr. sekund pr. analogt kamera), hvilket 
giver større dækning og en bedre samlet 
beskyttelse. 

Den analoge videokoder integreres med 
Avigilon Control Center (ACC)-software og 
NVR'ere vha. standardnetværksudstyr i en 
netværksbaseret overvågningsløsning med 
fremragende ydeevne, brugervenlighed og 
nem installation. 3D-adaptiv deinterlacing 
giver progressiv scannet video i en meget 
skarpere visuel kvalitet.

NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Høj billedhastighed
Optag op til 30 IPS ved en opløsning på 4CIF fra hver port 
eller i alt 120 IPS fra alle fire porte.

PTZ-understøttelse Udstyret med RS-485-port til kontrol af PTZ-standardenheder.

Alarmindgange og -udgange
Synkroniser optagelser med eksterne alarmer, og integrer 
kamerabevægelsesdetektion i eksisterende alarmsystemer.

Nem installation
Rackmonteringskit giver plads til tre kodere  
(til i alt 12 analoge kameraer) i 1U-rackplads.

Understøtter  
H.264-komprimering

Mulighed for understøttelse af mange forskellige systemer, 
herunder ONVIF.
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Model Pixellayout Komprimering Maks. antal billeder pr. 
sekund (IPS)

Antal 
porte

Videoformat Billedtype Lydindgange Anbefalet anvendelse

ENC-4P-H264 op til 768 x 576 H.264/MJPEG 120  4 NTSC eller PAL Farve eller 
sort/hvid

4 indgange/ 
4 udgange

Integrer ældre analoge kameraer i et HD-over-
vågningssystem fra Avigilon, samtidig med at 
lydkanaler med fire indgange og fire udgange 
understøttes.



Uanset om I søger at forbedre jeres eksisterende system eller optimere jeres  

komplette HD-overvågningsløsning fra Avigilon, kan vi tilbyde en række  

ekstraudstyr og tjenester, der kan fuldende jeres system. 



EKSTRAUDSTYR
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Professionelt USB-tastatur med joystick

USB-tastaturet med joystick giver jer 
nem og fuldstændig kontrol over alle 
funktionerne i Avigilon Control Center 
(ACC)-softwaren til administration af 
liveoptagelser, afspilning og alarmer.

NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Enkel kontrolenhed til systemad-
ministration

Praktisk enhed til nem administration af  
ACC-softwarefunktioner. 

Til højre- og venstrehåndsbrug Brugervenligt, ergonomisk design. 

Traditionel og digital PTZ  
med et joystick med tre akser

Hidtil uset hastighed og fleksibilitet i forhold til traditionel 
betjening. 

Ekstraudstyr, der får strøm over Ethernet

Få data og strøm over et enkelt kabel 
for nem installation af kameraer 
og kodere fra Avigilon med vores 
ekstraudstyr, der får strøm over 
Ethernet (PoE). Ekstraudstyret 
understøtter en lang række funktioner, 
herunder dobbelte firmwarebilleder 
og redundant stabling for at forbedre 
systemets tilgængelighed.

NØGLEFUNKTIONER FORDELE

8 og 24 portadministrerede  
gigabit-switche

Understøtter stor kapacitet og prioriterer applikationerne  
for at forbedre ydeevnen.

Single Port-injektor Strømliner netværkene af praktiske årsager. 

PoE-drevne extendere til  
udvidelse af kabellængde- 
begrænsninger

Reducer antallet af strømkabler til tilbehøret med den 
praktiske udvidelse. 
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Kamerakabinetter

Kamerakabinetter beskytter udstyr 
mod vejr og hærværk. Ekstrabeslag 
fås også (eller følger med kabinettet) 
til understøttelse af almindelige 
monteringsmetoder.

NØGLEFUNKTIONER FORDELE

Klar til omgivelserne En solid konstruktion sikrer mod hærværk i indendørs og 
udendørs omgivelser. 

Mulighed for internt  
varmelegeme og intern blæser

Giver forbedret ydeevne under ekstreme temperaturforhold.

Forskellige størrelser Sikrer, at kabinettet passer til de forskellige kameraformater. 

Objektiver
Højtydende objektiver fra Avigilon giver 
fantastiske farver, enestående klarhed 
og fremragende dybdeskarphed og 
dermed en professionel billedkvalitet.

NØGLEFUNKTIONER FORDELE

E/EF-objektiver Objektiverne fås i en række forskellige udgaver med 
fast eller variabelt fokus til Pro Series-modellerne, hvilket 
forbedrer billedkvaliteten.



Med overvågningsløsninger fra Avigilon i HD 

giver  den enestående billed detalje, uovertrufne 

værdi og intuitive software, du skal bruge for at 

have et effektivt sikkerhedsnetværk.

Gå til avigilon.com for at få mere at vide.
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