De AXIS P5415-E PTZ camera, geschikt voor stedelijke omgevingen, bedrijfsterreinen, parkeergarages en schoolpleinen
De bolvormige netwerkcamera AXIS P5415-E PTZ hee volg-, kantel- en zoomfunc$es en een onopvallend uiterlijk, waardoor
deze opgaat in de omgeving. De bolvormige HDTV 1080p PTZ-camera met 18x op$sche zoom beschikt over een duurzaam gemotoriseerd volg-/kantelsysteem. De camera is geschikt voor stedelijke omgevingen en voor bewaking van bedrijfsterreinen,
parkeergarages en schoolpleinen.
Kosteneﬃciënt en eenvoudige installa(e
Anders dan bij de tradi$onele muurmontage gebruikt de AXIS P5415-E een interne muurbeugel, zodat de camera één geheel
vormt met het gebouw. Dankzij deze ingebouwde beugel zijn geen afzonderlijke accessoires nodig, waardoor hij ﬁnancieel aantrekkelijker is. Ook is de camera op die manier eenvoudiger en sneller te installeren. Tevens is de camera gemakkelijk te beschilderen in de kleur van de muur, voor op$male discre$e.
Betrouwbaar en goede beeldkwaliteit
De AXIS P5415-E is een betrouwbare PTZ-camera die weinig onderhoud vergt. Het volg-/kantelsysteem is duurzaam en eﬃciënt: er komen geen mechanische onderdelen aan te pas, zoals aandrijfriemen en tandwielen.
De camera is rechtstreeks gekoppeld aan de aandrijfas van de twee motoren: een voor de
volgfunc$e en een om de camera te kantelen. De AXIS P5414-E is ook uitgerust met een lichtgevoelige beeldsensor die bij weinig licht een betere beeldkwaliteit biedt dan veel andere
HDTV 1080p PTZ-camera’s.

SequreBox so-ware
SequreBox is het ideale video bewakingspakket
voor thuis, bedrijven, scholen en instellingen.
Met SequreBox wordt uw Computer + IP camera
een digitale videorecorder. Doordat SequreBox de
binnengekomen beelden kan analyseren op beweging is het programma in staat alarm meldingen te genereren.
Door gebruik te maken van de geavanceerde instelmogelijkheden kunt u de gevoeligheid van het te genereren alarm zeer nauwkeurig instellen.
Sequrebox is ook als cloud oplossing te leveren (Sequrebox ASP). U hebt dan geen pc meer nodig. U sluit
de camera’s rechtstreeks aan op de switch/router en de beelden worden via het internet rechtstreeks
naar de Daxis datacenter gestuurd.
Bij onraad krijgt u een sms of e-mail. Aanslui$ng op een meldkamer is mogelijk, waardoor het bewakingsbedrijf of poli$e direct ingeschakeld kan worden.
Meekijken op uw smartphone is mogelijk (iPhone en Android). U kunt de app onmiddellijk opstarten als u
een sms of e-mail hebt ontvangen. U kunt de beelden ook direct opslaan op uw smartphone waardoor u
le@erlijk het bewijs in handen hebt.
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