
KAMEROVÉ ŘEŠENÍ PRO ISP

Kamerový systém pro bytové domy, školy, úřady, kanceláře, firemní areály či parkovací domy 

Kamerový systém KEDACOM navržený pro bytové domy umožní poskytovatelům internetu rozšířit pole působnosti do další ziskové 

oblasti služeb. Přidaná hodnota pro zákazníky je zejména bezpečnější prostředí uvnitř domu díky kvalitnější ochraně majetku proti 

vandalům a krádežím. Pro ISP nabízí pak oblast kamerového dohledu další tržní příležitost prodeje či pronájmu dohledových služeb 

s plným nebo částečným využitím již instalované infrastruktury pro stávající zákazníky. 

S návrhem vhodného řešení dle konkrétních požadavků Vám náš obchodně-technický tým pomůže ZDARMA. Díky dobře navrženému 

kamerovému systému je možné zajistit spolehlivý dohled sledovaných oblastí. PROFIcomms Vám v rámci podpory nabízí: 

  konzultace a školení na naše technologie

  vypracování řešení na míru

  doporučení na správné umístění kamer

  výpočet kapacity disků

  grafický výstup pokrytí dohledového prostoru z profesionálního programu

  možnost doporučení instalační firmy ve vašem kraji

  technickou podporu před, po i v rámci celé realizace projektu

  kvalitní záruční i pozáruční servis

Stačí kontaktovat našeho obchodníka a o vše ostatní se již za Vás postaráme.

V případě zájmu je celý systém možné doplnit i o řešení vjezdu na pozemek NumberOK dle rozpoznaných registračních značek 

vozidel včetně automatického otevírání závor a bran jen pro vybraná vozidla dle předem nastavených pravidel.
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KAMEROVÉ ŘEŠENÍ PRO ISP

Řada 5Mpx a 8Mpx kamer 

KEDACOM a jeho 5/8Mpx řada IP kamer Vám nabízí kvalitu za velice zajímavé ceny. Kamery disponují velmi vysokou citlivostí  

a zobrazují barevný obraz i za velmi nízkých světelných podmínek. Pokud osvětlení dané scény není dostatečné, jsou kamery vybaveny 

adaptivním LED přísvitem a dokáží poskytovat kvalitní detaily i v noci. Díky kódování H.265 a Smart H.265 mohou IP kamery ušetřit 

až 50 % šířky přenosového pásma a úložného prostoru oproti konkurenčním kamerám s kódováním H.264. Nová řada kamer nabízí 

vylepšené analýzy a redukci falešných alarmů díky využití umělé inteligence. 

Vlastnosti IP kamer 5Mpx a 8Mpx řady:

  IP kamery s rozlišením 3840x2160 pixelů (citlivost až 0.002 lux)

  Barevný obraz i při nízkých světelných podmínkách

  UltraWDR 120dB, HDR a Starlight

  Inteligentní funkce – video analýza, detekce osob a vozidel

  Adaptivní přísvit pro dokonalé detaily i v noci 

  H.265 - nižší nároky na šířku přenosového pásma a úložný prostor 

  stupeň krytí IP67 a IK10 (antivandal provedení)

Integrovaná video analýza v kamerách Kedacom

V našem portfoliu naleznete 2Mpx ~ 8Mpx IP kamery vybavené inteligentní video analýzou, která umožňuje analyzovat snímky přímo 

v kameře a dále posílat jen informace o alarmech, případně metadata. Inteligentní funkce v kameře dělají z kamerového systému 

sofistikovanější řešení a přináší uživatelům daleko více výhod. Kamerový systém je pak více automatizován a umožňuje rychlejší 

reakci na nastalé události.

Kamery integrují následující inteligentní video analýzy:

  Virtuální plot      Vstup do zóny nebo opuštění zóny

  Zanechaný / ukradený předmět    Změna scény

  Ztráta viditelnosti      Detekce davu
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KEDACOM nabízí široké portfolio 2Mpx ~ 8Mpx IP kamer zahrnující mini dome, dome, bullet a PTZ kamery. Široké portfolio 

umožňuje vždy nabídnout koncovému uživateli vhodné řešení pro různé druhy aplikací s důrazem na optimální a kvalitní video záznam 

a velký počet chytrých funkcí. 

obilní dohledové systémy

amerové systémy s kvalitním obrazem

konomické a efektivní řešení

louhá záruka a spolehlivost

nalýza dat přímo v kameře

entrální management k NVR zdarma

ptimální poměr kvality a ceny


