Kodin kameravalvontaratkaisut
Kun tarvitset kameravalvontaa kotiisi, löydät Securitakselta valmiiksi paketoidut ratkaisut. Voit katsoa reaaliaikaista valvontakuvaa tai tallenteita netin kautta puhelimella, tabletilla tai tietokoneella – missä ikinä oletkin. Internet-yhteyden saamiseksi kameravalvontaratkaisu liitetään kotona olevaan laajakaistalaitteeseen kaapelin avulla, eli
laitteessa tulee olla yksi vapaa portti kameravalvontaa varten. Kaikki kamerapaketit ovat tarvittaessa laajennettavissa useammilla valvontakameroilla. Tutustu vaihtoehtoisiin kameravalvontaratkaisuihimme alla.

Kahden ulkokameran paketti
Sisältää kaksi ulkokäyttöön tarkoitettua kupu- tai bulletkameraa. Kamerat ovat ominaisuuksiltaan samanlaiset.
Käyttötarkoituksen ja asiakkaan toiveiden mukaisesti
päätetään, kumpaa kameramallia käytetään. Paketti sisältää
kamerat ja tallentimen kaapeloituna ja asennettuna. Virransyöttö tapahtuu PoE-liitännästä tallentimelta, joten kamerat eivät tarvitse erillistä virransyöttöä. Tallennin liitetään
asiakkaan television HDMI-liitäntään, jolloin valvontakuvia
voidaan katsoa television kautta. Mikäli televisiossa ei ole
HDMI-liitäntää, voidaan käyttää erillistä näyttöä.Kahden
kameran normaalikäytössä tallentimen tila (1Tb) riittää
useamman viikon tallennukseen.

Tallentimeen voidaan tarvittaessa liittää kahdeksan kameraa.
Neljännen kameran jälkeen tarvitaan laajennusyksikkö.
Kuvan tai tiedonsiirtoon voidaan tarvittaessa käyttää Powerline-paria, jolloin ei tarvita kaapelointia esimerkiksi kahden rakennuksen välillä (kunhan rakennusten välillä kulkee sähköjohto) tai talon sisällä vetää kaapelia laajakaistalaitteen ja television välille, jotka usein sijaitsevat eri tiloissa. Powerline-laitteet
laitetaan pistorasiaan ja ne muodostavat tiedonsiirtoyhteyden
sähkökaapelia hyödyntäen. Tätä vaihtoehtoa käytettäessä
täytyy kameralle järjestää virransyöttö erikseen.

Hinnoittelu
Kahden ulkokameran paketti asennettuna ja käyttöönottokunnossa:
Lisäkamera asennettuna ja käyttöönottokunnossa: 			

1.200,00 €
340,00 €

Suurempi kiintolevy tallennuskapasiteetien lisäämiseksi
							2Tb:			

175,00 €

							3Tb:			

230,00 €

							4Tb:			

310,00 €

5-8 kameran laajennusta varten PoE-kytkin:				

62,00 €

Powerline-linkkipari:								

80,00 €

Virtalähde kameralle asennettuna, jos käytetään Powerlinea:		

39,00 €

22” TFT LCD-näyttö:							

Kahden ulkokameran paketti
kupukameroilla

210,00 €

Kahden ulkokameran paketti
bullet-kameroilla

Kodin kameravalvontaratkaisut
Yhden ulkokameran paketti
Paketti sisältää yhden ulkokameran asennettuna ja käyttöönottokunnossa. Kameran kaapeli tuodaan asuntoon
sisään ja liitetään PoE-injektoriin. Injektori kytketään pistorasiaan ja siitä jatketaan tiedonsiirtokaapeli laajakaistalaitteelle. Tällä tavoin saadaan kameralle sähkövirtaa ja samalla
tieto kulkemaan kameran ja laajakaistalaitteen välillä. Kuvan
tallentaminen tapahtuu kamerassa olevalle 64Gb muistikortille.

Yhden ulkokameran paketti sisältäen kameran ja PoE-injektorin

Hinnoittelu
Yhden ulkokameran paketti asennettuna ja käyttöönottokunnossa:

815,00 €

Haluatko kameravalvonnan kesämökille, mutta laajakaistayhteys puuttuu?
Jos haluat kameravalvonnan esimerkiksi kesämökillesi, jossa ei ole laajakaistalaitetta, saat tarvitsemasi laitteen mobiililaajakaistaliittymällä Securitakselta hintaan 225,00 €. Sim-kortin ja liittymän kuukausihinta on 35,00 €/kk. Liittymässä on rajoittamaton tiedonsiirto, joten laitetta voi hyödyntää myös omien tietokoneiden, tablettien ja puhelinten nettikäytössä. Laite myydään
sellaisenaan, eli vastuu sen käytöstä ja toimivuudesta on asiakkaalla.

Lisätietoja kamerapaketeista saat asiakaspalvelustamme:
p. 020 491 2000 | asiakaspalvelu@securitas.fi

