Stalcameras
Stalcamera bullet model

SC 01

Deze bullet bewakingscamera levert
een scherp beeld in kleur en heeft een
compact formaat. Geschikt voor binnen en buiten.
IP66
€115,00

Camera met 10 led infrarood nachtzicht
SC 02
Kleine nachtzicht camera met mooi kleurenbeeld
Stevige metalen behuizing, geschikt voor buiten
Zeer geschikt voor kleine nachtzicht afstanden tot 6 meter.
€ 120,00

Bewakingscamera met 49 led nachtzicht
SC03
Nachtzicht bewakingscamera met mooi kleurenbeeld
Stevige metalen behuizing, geschikt voor buiten
In het donker tot 10 meter nachtzicht
€ 140,00

Bewakingscamera met extra sterk nachtzicht
SC04
Bewakingscamera met extra scherp kleurenbeeld
Vandaalbestendige behuizing, geschikt voor buiten
In het donker tot wel 50 meter ongekend helder nachtzicht
€ 200,00

Binnenkort wordt assortiment nog uit gebreid.

TFT schermen

7 inch TFT scherm
SC 001
Bekijk uw camerabeelden op dit 7 inch TFT scherm
Werkt samen met alle draadloze en bekabelde camera's
Ideaal om het beeld van 1 camera op weer te geven
€ 145,00

12 inch TFT scherm
SC 002
Bekijk uw camerabeelden op dit 12 inch TFT scherm
Werkt samen met alle camera's, quads en recorders
Ideaal om het beeld van 1 of 4 camera's op weer te geven
€ 190,00

Video quad 4 kanaals
SC 101
Bekijk 4 camerabeelden gelijktijdig op uw TV of monitor
Werkt samen met alle draadloze en bekabelde camera's
€ 105,00

Webserver

SC909

Wilt u uw camerabeelden via internet bekijken? Combineer dan deze webserver met een camera en log in via
internet.
Hoe werkt het?
Eenvoudig! U sluit de webserver aan op uw router. Hiervoor gebruikt u een UTP kabel. Vervolgens sluit u een
camera aan op de webserver. Nu kunt u uw camerabeelden via internet bekijken. Waar u ook bent.
€ 135,00

Video stroomkabels
U sluit alle bewakingscamera’s eenvoudig aan met deze video/stroom kabels. Een stopcontact naast de camera’s
heeft u niet nodig, want de voeding gaat door de kabel. De kabels zijn leverbaar in lengtes van 5, 10, 20 en 40
meter. Wilt u grotere afstanden overbruggen? Kies dan voor UTP kabel en video baluns.
Kabel 5 meter
CVS05
Sluit uw bewakingscamera aan met deze kabel
Het video signaal en de voeding gaan door deze kabel
Deze video/stroom kabel is 5 meter lang.
€ 7,00
Kabel 10 meter

CVS10

€ 11,00
Kabel 20 meter

CVS20

€ 17,00
Kabel 40 meter

CVS40

€ 32,00
Video/stroom UTP balun (2x)
SC910
Sluit uw bewakingscamera aan met deze video balun
Video signaal en voeding gaan over één UTP kabel
Overbrug grote afstanden, zonder kwaliteitsverlies
€ 30,00
Wilt u bewakingscamera's bekabelen over een afstand
groter dan 40 meter?
100 meter UTP kabel complete set
100 meter UTP kabel, 10 connectoren
en een tang om de connectoren te bevestigen.
Zo maakt u de UTP kabels eenvoudig op maat.
€ 72,00

Prijzen excl. BTW en verzendkosten 7,50

