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MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

A bankok védelmére, és a rablások, lopások, valamint a személyzet és az ügyfelek elleni támadások
megelőzésére hozott intézkedéseknek garantálniuk kell a folyamatos működést és a maximális 
hatékonyságot. A Hikvision videomegfigyelő megoldásai éles, részletgazdag képeket biztosítanak még 
a legkritikusabb helyzetekben is, függetlenül a fényviszonyoktól, akár az ATM-térben, az épületen belül, 
ahol a készpénz kezelése történik, akár a szabadban, ahol nagy érzékenységű éjszakai rögzítésre van 
szükség. A Hikvision rögzítő és tároló rendszerei tökéletesen támogatják a személyzet és az ügyfelek 
biztonságának-, és adataik védelmének a kezelését.

NVR ÉS DVR: BIZTONSÁGOS HELY A KÉPEK TÁROLÁSÁRA 
ÉS MEGTEKINTÉSÉRE

Az ügyfelek biztonsága, és az adataiknak a védelme 
létfontosságú, és a legnagyobb diszkrécióval kell kezelni. 
A Hikvision NVR és Turbo HD DVR lehetővé teszi különböző 
helyszínek anyagainak rögzítését különböző eszközökön 
(belső és külső meghajtókon, online módon). A rendszer 
kettős rögzítésre képes a különböző eszközökön, így a 
videomegfigyelés megszakítás nélkül folytatható akkor is, ha a 
rendszerhez hatóságok kívánnak hozzáférni. 

A magas szintű biztonsági szabványok miatt nagy körültekintés szükséges a bankok számára készülő, 
integrált megoldás létrehozásakor. A komplex biztonsági és adatvédelmi eljárásoknak megfelelően, 
különböző területek különféle riasztási jelzéseit kell integrálnia megfigyelő rendszerben. Éppen ezért 
elengedhetetlen egy olyan videó kezelő rendszer, amely rugalmas, és nyitott a standard (ONVIF) és az egyedi 
(SDK) eszközökkel való integrációra. Ebből kifolyólag a Hikvision iVMS-5200 videó rendszere már nyitott 
platformon alapul. De abban az esetben, ha már van egy kezelőszoftver, akkor az összes Hikvision eszköz 
akár beintegrálható más gyártó platformja alá.

A NYÍLT PLATFORM MINDEN ELŐNYE 

Bízhat abban, hogy a Hikvision videomegfigyelő termékek megfelelnek a biztonsági igényeinek. 
Szakembereink örömmel látják el Önt a szükséges információval.

Forgalmazó:

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com
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IP-megoldások (új rendszerek esetén)

Tribrid megoldás (együttműködés a már meglévő rendszerekkel)

Rögzítő NVR 
DS-7716NI-I4/16P

16 csatorna – 16 PoE-port – Redundáns rögzítés – Hálózati meghajtó (NAS) 
– Tárolás akár 4 HDD-n (egyenként 6 TB, nem tartozék) – HDMI/VGA Full HD 
minőségben

Kamerák épületen 
belüli területekre 

Kompakt Mini dome 
DS-2CD2542FWD-I

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri – 
Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR 120 dB – Kompakt – Egyszerű telepítés

Kamera az előtérbe Fisheye 
DS-2CD6362F-IVS

6 MP – 12 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,05 lux – 360°-os rögzítés – Beltéri/
Kültéri – Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR – Kompakt – Egyszerű telepítés

ATM-kamerák 
Rejtett kamera 
DS-2CD6412FWD(-Cx) 
DS-2CD6412FWD(-Lxx) 

1,3 MP – 25 fps – Rejtett kivitel – 1 (-C1) vagy 2 (-C2) kamerás – 2 m vagy 8 m 
kábel – Hengeres kialakítás (-L10), L-alakú kialakítás (-L20), Csőmodul (-L30) – 
0,01 lux – 3D-DNR – WDR 120dB

Kamera a bejárathoz Varifokális Mini dome 
DS-2CD2742FWD-IZS

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri – 
Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR 120 dB – Motorizált Varifokális 2,8-12 
mm lencse – Egyszerű telepítés 

Kamera az épületen 
kívüli területekre 

Varifokális csőkamera  
DS-2CD2642FWD-IZS

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri 
– Smart IR – 3D-DNR – WDR 120 dB – Motorizált Varifokális 2,8-12 mm lencse – 
Egyszerű telepítés

Rögzítő DVR 
DS-7316HQHI-SH

18 csatorna (16+2 IP-től akár 0+18 IP-ig – Tribrid (analóg, HDTVI, IP) – Redundáns 
rögzítés – Hálózati meghajtó (NAS) – Tárolás akár 4 HDD-n (egyenként 4 TB, nem 
tartozék) – HDMI/VGA Full HD minőségben

Kamerák épületen 
belüli területekre

Kompakt Mini dome 
DS-2CE56D5T-IRM

Full HD HDTVI – Valós idejű – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri – Smart IR – CVBS és HDTVI 
videokimenet – Kompakt és alig észrevehető – Egyszerű telepítés

Kamera az előtérbe Fisheye 
DS-2CD6332FWD-IVS

2 MP – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,1 lux – 360°-os rögzítés – Beltéri/
Kültéri – Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR 120 dB – Kompakt – Egyszerű 
telepítés

ATM-kamerák 
Rejtett kamera 
DS-2CD6412FWD(-Cx) 
DS-2CD6412FWD(-Lxx) 

1,3 MP – 25 fps – Rejtett kivitel – 1 (-C1) vagy 2 (-C2) kamerás – 2 m vagy 8 m 
kábel – Hengeres kialakítás (-L10), L-alakú kialakítás (-L20), Csőmodul (-L30) – 
0,01 lux – 3D-DNR – WDR 120dB

Kamera a bejárathoz Varifokális Mini dome 
DS-2CE56D5T-AVPIR3

Full HD HDTVI – Valós idejű – 0,01 lux – Beltéri/kültéri – Smart IR – Vandálbiztos 
– CVBS és HDTVI videokimenet – Varifokális lencse 2,8-12 mm – Kompakt – 
Egyszerű telepítés

Kamera épületen 
kívüli területekre 

Varifokális csőkamera 
DS-2CE16D5T-AVFIT3

Full HD HDTVI – Valós idejű – 0,01 lux – Kültéri – Smart IR – CVBS és HDTVI 
videokimenet – Varifokális lencse 2,8-12 mm – Kompakt – Egyszerű telepítés

A BIZTONSÁGI-, AZ ADATVÉDELMI- ÉS 
MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZÁS

MÁR MEGLÉVŐ KÁBELEZÉSSEL IS ELÉRHETŐ A 
KORSZERŰ TECHNOLÓGIA

A Hikvision kiváló minőségű, korszerű technológiai (pl. a HDTVI) 
megoldásai lehetővé teszik meglévő biztonsági rendszerek 
kiegészítését akár Full HD minőségű (1920x1080 képpontos) 
Turbo HD kamerák hozzáadásával.  Másik lehetőségként 
teljesen átalakíthatóak egy teljes egészében IP hálózaton 
alapuló rendszerré. A Hikvision Turbo HD rögzítői és kamerái 
jelentik jelenleg az egyetlen megoldást a piacon, amelyek több 
integrált technológiát kombinálnak egyetlen termékben, így 
együttműködést biztosítanak a korábbi, analóg generációk (PAL, 
WD1) és a legkorszerűbb technológia (HDTVI), valamint a Full HD 
IP között. Ez a forradalmian új megoldás lehetővé teszi, hogy 
a bankfiókok fokozatosan fejlesszék biztonsági rendszereiket 
a meglévő kábelek felhasználásával, és így rövidítsék le az 
üzemszüneteket és a beruházás megtérülési idejét.

MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

kamerák felvételeiből megszerzett személyes adatok megfelelő 
feldolgozását a jogi előírásoknak megfelelő módon.  A szabályok 
figyelmen kívül hagyása következtében előfordulhat, hogy a 
bankfiókot súlyos adminisztratív és jogi elmarasztalás éri, és az 
érintett adatok nem lesznek felhasználhatóak.  

MŰSZAKI MEGOLDÁSOK JELLEMZŐK

Az előbb ismertetett megoldások csak példák, egyedi ügyfél igények esetén módosíthatóak!  
További információért forduljon hozzánk a következő címen: info.eu@hikvision.com

A bankszektorban is kiemelt fontosságú a videomegfigyelő 
rendszernek, a kormányzati adatvédelmi szabályoknak- és 
a dolgozók jogainak védelmére vonatkozó előírásoknak való 
teljes megfelelés. Mivel a bank által általában a legmagasabb 
szintű biztonsági szabványokat követeli meg, ezért a rendszert 
úgy kell megtervezni, hogy lehetővé tegye a videomegfigyelő 

TRIBRID ANALÓG, FULL HD ÉS IP-TECHNOLÓGIA: AZ 
INTEGRÁLT MEGOLDÁS

A bankok videómegfigyelő rendszereinek fő jellemzője a 
rugalmasság. Az, hogy a meglévő rendszerek és a Hikvision Turbo 
HD megoldása garantáltan képes együttműködni, az lehetőséget 
nyújt arra, hogy a megfigyelő rendszer technológiája fokozatoson 
fejlődjön. Az újabb telepítések esetén, ahol a bankfiók biztonsági 
rendszerét már modernizálni kell, és eltérő módon kell kivitelezni, 
a Hikvision IP Full HD megoldásai biztosítják, hogy az ügyfél 
a legjobb technológiát kapja a rögzítés és a kép minősége 
tekintetében.

A különleges figyelmet igénylő területek, mint pl. az ATM-ek és az 
éjszakai széfek videomegfigyelése, a kamerák gondos tervezését 
és elhelyezését igényli, a legmagasabb szintű hatékonyság és 
biztonság garantálása érdekében. A Hikvision rejtett kamerái 
kiváló minőségű HD képeket biztosítanak az ATM vagy az éjszakai 
széf használóinak azonosításához, így védelmet nyújtanak az 
illetéktelen felhasználás ellen.

ATM-EK ÉS ÉJSZAKAI SZÉFEK: 
REJTETT KAMERÁK

A nagy forgalmú területek megfigyeléséhez tiszta és 
részletgazdag felvételre van szükség. A precíz tervezésnek 
köszönhetően egyetlen Fisheye kamera akár négy hagyományos 
kamera munkáját is elvégzi. A Hikvision Fisheye kamera több 
képet is tud készíteni különböző látószögből, egyetlen 360°-os 
rögzítési pontból. Nincs több holt tér a bankon belüli terek videó 
lefedettségében. 

ELŐTÉR ÉS PÉNZTÁRABLAKOK:  
KOMPAKT FISHEYE ÉS MINI DOME KAMERÁK 

A Hikvision kompakt cső kamerák high-tech megjelenése 
tökéletesen illik a bank külső területeinek megfigyeléséhez. 
Erős burkolat, kompakt méret, esztétikus kivitel és a HD vagy 
Full HD felbontás garantálja a kiváló minőségű képeket. A 
HDTVI technológiának köszönhetően a meglévő kábelezés 
felhasználható a HD rendszer kiépítéséhez.

SZABADTÉRI TERÜLETEK: 
VARIFOKÁLIS CSŐ KAMERÁK

A Hikvision varifokális mini dome kamera high-tech megjelenése 
tökéletesen illik a bank belső, különösen érzékeny területeinek 
megfigyeléséhez. Kompakt méretben és esztétikus kivitelben 
garantálja a HD vagy Full HD felbontást és a kiváló minőségű 
képeket A HDTVI technológiának köszönhetően a meglévő 
kábelezés felhasználható a HD rendszer kiépítéséhez.

BEJÁRATOK: 
VARIFOKÁLIS MINI DOME KAMERÁK

Kültéri kamera

Információs pult

Forgóajtó

1. bejárat 2. bejárat

MŰSZAKI 
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Rejtett kamerák

2. ATM1. ATM

Mini dome Mini dome

Mini dome

Fisheye

2. IRODA1. IRODA

Mini dome Mini dome


