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Hvis du står overfor anskaffelse et videoovervågningsanlæg er der nogle overvejelser du bør gøre dig klar.
Kontakt VideoCom (ComSystem A/S) og tage os med på råd.
Overvejelser:
• hvad skal vi bruge overvågningen til ? dag, nat, genkendelser af ansigter, nummerplader, kontrast,
modlys og meget mere.
• kamera fås med forskellige specifikation på, billedopløsning (antal pixels), Zoom egenskaber,
kkkontrastadskillelse, lysfølsomhed mm.
• hvordan transmitteres videobilleder til server/computer, kabler eller trådløst (coax, WiFi, 4/5G)
• Kamera afstande i overvågningsområdet
• Indedørs eller udendørs montering (robusthed i miljøer)
((fugt, regn, slagregn, frost og varme)
• hvor meget koster anlægget
Herunder en oversigt med 3 måder at komme i gang med overvågning. Eksempler leveres med 1 til 6
kamera. De to priser indikere to forskellige kameratyper som vi anbefaler: STANDARD KVALITET og HØJ
KVALITET. Inkluderet er også den nødvendige software samt licenser.
TOTALLØSNING, ØKONOMILØSNING og GØR-DET-SELV LØSNING.
På Godset Hofmansgave på FYN er der installeret kamera i såvel stalde, kælvebåse og overvågning ved
de automatisk malkemaskiner. (se tre løsblade). Godset har også valgt at installere kamera som
gårdspladsen for at kende den almindelige
færden med trafik hele døgnet med muhøj
standard
lighed for nummerplade genkendelse.
kvalitet

TOTAL LØSNING

kvalitet

37.100 versus 57.100 kr.

6 kamera type Sony type SNC-EB602R
(6. kamera anbefales)
Milestone NVR Server inkl. SW og 6 licenser

ØKONOMI LØSNING

19.800 versus 24.300 kr.

1 til 4 kamera MicroView type mini bullet I13B
(4. kamera anbefales)
Milestone NVR Server inkl. SW og 4 licenser

GØR-DET-SELV LØSNING - kun analog

4.300 versus 8.100 kr.

1 til 4 kamera MicroView type mini bullet type
A13B. Boundle løsning inkludere kamera, DVR
kabler osv.
4 kanals DVR (Digital Video Recorder) fra
MicroView

Overvågning af dyrebestanden betyder at du bedre kan følge DYREADFÆRDEN og
justere på f.eks. UNDERLAG i BÅSE, DYRENEs HVILEPERIODER, MALKNINGs INTERVALLER,
FODER og VAND status osv.

Herved spare man mandskab som igen betyder besparelse i tid og penge.
Modtag et detaljeret tilbud, ring til Kai Brahe / 4913 9693 eller skriv til kb@comsystem.dk eller salg@videocom.dk
* De anførte priser inkluderer klargøring på vores adresse, som konfiguration og funktionstest. Herefter følger installation og idriftssættelse på din adresse dog ekslusiv GØR-DET-SELV LØSNINGEN. Her yder vi telefonsupport.
(Kørselstiden er kun delvis inkluderet).
Ved installation skal vi have skal der være uhindret adgang på adressen (nøgle, strøm, tilslutning, angivelse af
opsætning mm.) - Aftales. Alle priser er ekslusiv moms og forsendelsesomkostninger.
NB! Der henvises til tilbud på ”FASTE lave PRISER”
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