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TruVision®
HD‑lösningar

Viktiga fördelar
Högupplöst med en minimal investering
TruVision HD-hybridlösningen erbjuder Full HD-kvalitet till
en minimal investering. Utbytet av en gammal analog kamera
med en TruVision HD-TVI kamera och gammal DVR med
en ny TruVision HD-hybridlagrare kommer ge dig samma
bildkvalitet som ett Full HD IP-system, utan att behöva bry
sig om komplexiteten i att installera ett IP-system.

TruVision HD-hybridlösningar är
idealiska för att uppgradera din
befintliga analoga installation och
erbjuder en konkurrenskraftig och
praktisk lösning för segmentet
HD analog, vanliga analoga och
hybrida IP-lagrare.
HD-hybrida lagrare är kapabla
att hantera upplösningar upp
till Full HD både på analog och
IP. Genom den öppna HD-TVItekniken kan du ansluta en
HD TVI-kamera med existerande
koaxialkablar. Med HD-TVI-teknik
kan du sända Full HD analog
signal via existerande koax till
samma avstånd som en vanlig
analog videosignal.
Förutom HD-TVI, kan TruVision
HD-hybridlagraren också ansluta
standard analoga kameror, vilket
ger möjligheten att använda
befintliga analoga kameror som
ännu inte behöver bytas ut
eller uppgraderas.
Slutligen, denna TruVision
HD‑hybridlösning gör det
möjligt att ersätta analoga kanaler
med IP-kanaler, vilket gör detta
till en äkta HD-hybridlösning,
som passar perfekt för ditt
analoga videosystem utbyte
eller expansion.

Maximera din tidigare kamerainvestering
TruVision HD-hybridlösningen är ett konkurrenskraftigt
erbjudande, som ger dig möjligheten att återanvända
existerande analoga kameror där så behövs. Du behöver
inte byta ut hela ditt gamla system om det inte krävs. Lagraren
känner automatiskt av om den anslutna kameran är en standard
analog eller HD-TVI. Detta sparar dig värdefull installationstid.

Gör dig redo för framtiden

Oroa dig inte för kablage

Du kan göra dig förberedd för framtiden genom att
implementera TruVision HD-hybridlösningen. I tillägg
till standard analoga & HD-TVI kameror, kan TruVision
HD‑hybridlagrarna göra det möjligt att expandera
systemet med IP-kameror, vilket tillåter full flexibilitet
i din systeminställning.

HD-TVI-kameror ansluts via samma koaxkablage som
dina tidigare analoga kameror, med samma avstånd
och kvalitetsnivåer. Det betyder att du kan återanvända
allt som är på plats så att du får minskad installationstid
och kabelkostnad.

Over-the-coax kontroll
Konfigurera, kontrollera och underhåll dina TruVision
HD‑TVI kameror via den lokala på-skärmen menyn
genom “over‑the-coax” kontrollen. Detta resulterar
i minskad installations- och underhållstid.
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