
24 urni nadzor dvigala

The 2N Lift 8 Camera modul je snemalnik, ki ob priklopu na IP kamero zagotavlja zajemanje
slik iz dvigala ali nadzorovanega območja. Naprava ob določenem časovnem obdobju sliko
iz kamere shrani na microSD kartico. Rešitev tako omogoča stalen nador dvigala in tako
poveča varnost pred vandalizmom. 

Prednost sistem 2N Lift8 Camera je, da modul sliko iz kamere shrani na microSD kartio, ki
se nahaja v napravi 2N Lift8 Camera tako, da se slika shrani tudi v primeru, da napadalec
fizično poškoduje kamero. S pomočjo posnetka nato hitro in enostavno preverite kaj se je
zgodilo in kdo je škodo povzročil. Ko je spominska kartica zapolnjena se nove slike samodejno
shranijo preko starejših zapisov. 

Zakaj izbrati 2N Lift 8 Camera modul?
• 24/7 nadzor dvigala
• povečana varnost dvigala
• zaščita pred vandalizmom
• omogoča priklop na poljubno IP kamero
• snemanje na microSD kartico
• hitra in preprosta namestitev

Namenjen za:
• sistemske integratorje
• proizvajalce dvigal
• proizvajalce opreme za dvigala
• klicne centre

2N® Lift8 Camera modul
Zanesljiva zaščita pred vandalizmom

Uporaba:
• Pisarne
• Stanovanjski objekti
• Nakupovalni centri
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Primer povezave:

Dvigalo

IP kamera

Jašek

2N® Lift8 Camera modul
REC

Tehnični parametri
Napajanje

Zunanje napajanje 12 – 18V DC, max. 0.2 A

    Mehanski parametri
Dimenzije 142 x 98 x 34 mm
Teža 180g
IP zaščita IP20
Delovna temperatura od -40°C do 55°C

    Potrebne komponente
   IP kamera

    Priključki
   RS232/RS485 in RJ-45
Spominska kartica microSD – do 32Gb

Če zaradi varnostnih razlogov v dvigalu potrebujete
IP kamero, jo lahko priključite na 2N Camera modul
in tako zagotovite Offline snemanje. Slika iz kamere
se samodejno shranjuje na microSD kartico v napravi,
do katere pa napadalec nima dostopa. Tako lahko
hitro in enostavno ugotovite kaj se je v resnici zgodilo
in kdo je škodo povzročil.
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