
Ανάλυση Full HD με απλή σύνδεση μέσω της ήδη 
υπάρχουσας ή νέας καλωδίωσης - απλή εγκατάσταση 
για τον καθένα.

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
αναλογικού HD
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Με δεδομένη την αύξηση των διαρρήξεων, οι ιδιώτες και οι ιδιοκτήτες 
μικρών επιχειρήσεων αναζητούν μία πρακτική λύση στον τομέα της 
επίβλεψης και της παρακολούθησης.  

IP ή αναλογικό HD - η επιλογή είναι δική σας:  
Στον επαγγελματικό χώρο η τάση είναι προς λύσεις που βασίζονται 
στο IP.  Όμως οι ιδιώτες χρήστες ή οι μικρές επιχειρήσεις δε διαθέ-
τουν πάντα τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με τα δίκτυα. Μία απλή
εναλλακτική αποτελούν τα συστήματα αναλογικού HD.

Ποιότητα εικόνας HD, οικονομικά και εύκολα στην εγκατάσταση: 
Τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης HD είναι ήδη γνωστά από τις 
οικιακές τηλεοράσεις - κατά την επίβλεψη/παρακολούθηση 
προσφέρει πιστότητα εικόνας για την αναγνώριση του δράστη. Η 
εγκατάσταση των συστημάτων αναλογικού HD είναι απλή, πραγ-
ματοποιείται με δοκιμασμένα καλώδια μετάδοσης εικόνας και δεν 
απαιτεί γνώσεις στον τομέα του IP. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα για 
μετέπειτα εγκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης σε εφαρ-
μογές, της σύνδεσης στο δίκτυο κτλ. Συνεπώς, οι λύσεις αυτές 
παρουσιάζουν μια πολύ καλή σχέση ποιότητας - τιμής.

Σύγχρονη επίβλεψη HD
με όλες τις επιλογές

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης αναλογικού HD για κατοικίες

 9 Εικόνα υψηλής ποιότητας σε HD/Full HD

 9 Οικονομικά συστήματα, πρακτικά πλήρη σετ

 9 Απλή εγκατάσταση χωρίς να απαιτούνται γνώσεις IP
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Κατάλληλο για επιχειρήσεις και καταστήματα λιανικής

Αποτελεσματική επίβλεψη επιχειρήσεων
και καταστημάτων λιανικής

 9 Πιστότητα στην παρακολούθηση: 5 φορές περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα αναλο-
γικά παλιά συστήματα

 9 Άριστη δυνατότητα αναβάθμισης: Τα υπάρχοντα καλώδια του παλαιού συστήματος παραμένουν  

 9 Καλός υπολογισμός: Οικονομικό στην αγορά του, με δυνατότητα εκ των υστέρων αναβάθμισης 

Σκοπός χρήσης και χρησιμότητα:
 – Επίβλεψη επαγγελματικών / ιδιωτικών χώρων
 – Οικονομική αναβάθμιση παλαιών συστημάτων σε HD
 – Απομακρυσμένος έλεγχος και ρύθμιση μέσω της εφαρμογής iDVR

Πλεονεκτήματα κατά την αναβάθμιση χάρη στο αναλογικό HD:
 – Δυνατότητα χρησιμοποίησης των υπαρχόντων ομοαξονικών καλωδίων
 – Η σύνδεση/καλωδίωση παραμένει το ίδιο απλή
 – Απλή διαδικασία θέσης σε λειτουργία χωρίς λογισμικό & Internet

Πραγματικό παράδειγμα: Επίβλεψη/παρακολούθη-
ση μιας μπουτίκ ρούχων
«Πριν διαθέταμε ένα αναλογικό σύστημα. Αναβαθ-
μίσαμε μόνοι μας το σύστημα παρακολούθησης σε 
σύστημα HD το ίδιο άνετα και απλά όπως και το 
παλιό σύστημα!» 

Birgit Fischer, ιδιοκτήτρια
ONIMOS Slow Fashion Store, Augsburg
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Τεχνολογία αναλογικού HD

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HD ΜΕ ΚΑΛΗ ΣΧΕΣΗ 
ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μέσω της χρήσης της ενδεχόμενης υφιστάμε-
νης ομοαξονικής καλωδίωσης, της συμβατότη-
τας με τις παλιές αναλογικές κάμερες και του 
χαμηλού κόστους αγοράς των νέων αναλογι-
κών καμερών HD και του καταγραφικού εξα-
σφαλίζεται καλή σχέση τιμής-ποιότητας.

ΑΠΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Το αναλογικό HD προσφέρει εύκολη εγκατά-
σταση τύπου plug & play: Οι κάμερες και τα 
καταγραφικά συνδέονται μέσω ομοαξονικού 
καλωδίου - τα υπάρχοντα καλώδια απλά συνε-
χίζουν να χρησιμοποιούνται για τη λήψη εικό-
νων HD ή Full HD.

ΑΠΛΗ ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Με την αντικατάσταση του παλιού καταγραφι-
κού με νέο καταγραφικό αναλογικού HD ολο-
κληρώνεται το πρώτο βήμα για την επιτήρηση/
παρακολούθηση σε ποιότητα HD ή Full HD. 
Μέσω της συμβατότητας μπορούν να αντικατα-
σταθούν οι κάμερες σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ HD

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
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ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Η απόσταση των γραμμών μετάδοσης του 
αναλογικού HD μέσω ομοαξονικού καλωδί-
ου RG59 (συνηθισμένη καλωδιακή υποδομή) 
φτάνει έως τα 300 m. Με το ομοαξονικό RG6 
μπορούν να υλοποιηθούν αποστάσεις έως και 
500 m. Πάντα αξιόπιστα και χωρίς σημαντικούς 
περιορισμούς στην ποιότητα.

500 ΜΕΤΡΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τα καταγραφικά ελέγχονται και ρυθμίζονται και
εξ αποστάσεως. Mε άνετη ρύθμιση μέσω του 
browser και σύντομες ματιές στη ζωντανή ει-
κόνα μέσω της σχετικής εφαρμογής - όλα αυτά 
γίνονται δυνατά μέσω του αναλογικού HD.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σε περίπτωση τοπικής χρήσης μέσω του κα-
ταγραφικού, το αναλογικό HD παρέχει πάντα 
εξαιρετική, χωρίς απώλειες εικόνα σε πραγ-
ματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς 
απώλειες συμπίεσης, που οφείλονται στο υλικό 
(hardware). Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές 
στην ομαλή και σταθερή ζωντανή απεικόνιση 
σε πραγματικό χρόνο.

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά
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Οι συμπαγείς εξωτερικές κάμερες παρέχουν ακριβείς εικόνες
με ανάλυση HD 720p. Χάρη στο πολύ μικρό τους μέγεθος (mini) είναι 
κατάλληλες για την επί τόπου αντικατάσταση των παλιών καμερών. 
Η σύνδεσή τους με το καταγραφικό ή την οθόνη παρακολούθησης 
γίνεται απλά μέσω ενός ομοαξανικού καλωδίου μετάδοσης βίντεο. 
Προαιρετικά εφοδιάζεται με καλώδιο εικόνας και τροφοδοσίας, όπως 
στα πλήρη σετ (βλ. σελίδες 10/11).
 
Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά
 – Υψηλή ανάλυση και ποιότητα χάρη στα 1280 x 720 pixel με 25 
εικόνες ανά δευτερόλεπτο
 – Περίβλημα κάμερας, στιβαρό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθή-
κες (IP66)
 – Με 24 IR LED για περίπου 10 m νυχτερινή όραση-εμβέλεια
 – Μείωση θορύβου (DNR) για εξαιρετικές εικόνες, ακόμη κι όταν 
υπάρχει λίγο φως
 – Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας μεταξύ ημέρας και νύχτας

Οικονομικές συμπαγείς κάμερες για την
επιτήρηση και παρακολούθηση με ανάλυση HD 720p

Κάμερες παρακολούθησης

Αναλογική HD 720p
εξωτερική κάμερα Dome

HDCC31500

Αναλογική HD 720p
εξωτερική κάμερα

HDCC41500

720p
HD
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Οι εξωτερικές κάμερες με ανάλυση 1080p εξασφαλίζουν εξαιρε-
τική παρακολούθηση σε Full HD. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλί-
ζεται μέσω του δοκιμασμένου καλωδίου μετάδοσης εικόνας μία 
σύγχρονη ποιότητα επιτήρησης/παρακολούθησης - με σημαντικά 
πλεονεκτήματα που βοηθούν στην αναγνώριση προσώπων και την 
εξιχνίαση υποθέσεων. 

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά

 – Υψηλή ανάλυση και ποιότητα χάρη στα 1920 x 1080 pixel με 25 
εικόνες ανά δευτερόλεπτο
 – Περίβλημα κάμερας, στιβαρό και ανθεκτικό στις καιρικές συνθή-
κες (IP66)
 – IR LED υψηλής ισχύος για περίπου 20 m νυχτερινή όραση-εμβέ-
λεια
 – Έξυπνο IR για εξαιρετικές εικόνες ακόμα και με χαμηλό ή και 
μηδενικό φωτισμό
 – Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας μεταξύ ημέρας και νύχτας

Κάμερες για την επιτήρηση και παρακολούθηση
σε ανάλυση Full HD 1080p

Κάμερες παρακολούθησης

Αναλογική HD 1080p
εξωτερική κάμερα

HDCC62500

Αναλογική HD 1080p
εξωτερική κάμερα Dome

HDCC72500

1080p
HD
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Καταγραφικό παρακολούθησης

Το συμπαγές καταγραφικό παρακολούθησης διατίθεται με 4 ή 8 
κανάλια κάμερας. Οι κάμερες συνδέονται μέσω των υφιστάμε-
νων καλωδίων εικόνας - τροφοδοσίας στο καταγραφικό, ενώ το 
καταγραφικό μέσω καλωδίου HDMI στην οθόνη παρακολούθησης 
ή στην τηλεόραση. Η θέση σε λειτουργία και η εγκατάσταση του 
εξοπλισμού επιτυγχάνονται χωρίς γνώσεις σε θέματα IP και χωρίς 
διαμόρφωση του δρομολογητή (router configuration).  
Η προτασή μας: Τα πλήρη σετ (βλ. σελίδες 10/11) τα οποία περι-
λαμβάνουν εκτός από το καταγραφικό, κάμερες, σκληρό δίσκο, 
καλώδιο εικόνας - τροφοδοσίας και επιπλέον εξαρτήματα. 

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

 – Ψηφιακό καταγραφικό 4-/8-καναλιών για κάμερες αναλογικού HD (HD-TVI)
 – Ζωντανή εικόνα & εγγραφή σε πραγματικό χρόνο & ανάλυση HD (720p)
 – Απλός χειρισμός από την τοπική οθόνη παρακολούθησης
 – Εγγραφή με βάση την αναγνώριση κίνησης, το χρονοδιάγραμμα ή συνεχής 
εγγραφή

 – Αποθήκευση σε σκληρό δίσκο 2,5’’ (περιλαμβάνεται μόνο στα σετ)
 – Προαιρετικά: Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της δωρεάν εφαρμογής «iDVR»

Ψηφιακό καταγραφικό αναλογικού
HD για 4 ή 8 κάμερες

TVVR33008TVVR33004 

1080p
HD



9

Δωρεάν εφαρμογή iDVR

Κάμερες παρακολούθησης

1 TB

APP PC

@CMS

ROUTER

APP

Μονάδες χειρισμού

Σύνδεση μέχρι 4 (TVVR33004) ή 8 (TVVR33008)
καμερών HD αναλογικού-αναλογικού σήματοςΕγγραφή

TVVR33008

TVVR33004

Επ
ικ

οι
νω

νί
α
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Το μικρό σετ παρέχει τη δυνατότητα απλής και οικονομικής εισόδου 
στον τομέα της αναλογικής επιτήρησης - παρακολούθησης ανα-
λογικού HD. Χάρη στην πληρότητα του πακέτου, το οποίο περιέχει 
ακόμα και σκληρό δίσκο και καλώδια εικόνας - τροφοδοσίας διευ-
κολύνεται η επιλογή του κατάλληλου προϊόντος και η εγκατάσταση 
ακόμα και από τον χρήστη (σε κάποιες περιπτώσεις η εγκατάσταση 
από εξειδικευμένο τεχνικό κρίνεται αναγκαία). Με δυνατότητα 
επέκτασης έως και σε 4 κάμερες, είναι κατάλληλο για την ασφάλιση 
ιδιωτικών κατοικιών και μικρών καταστημάτων.

Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

 – Πλήρες σετ με ψηφιακό καταγραφικό 4 καναλιών, 2 x εξωτερικές κάμερες, 1 TB 
HDD, 1 x τροφοδοτικό 5 εξόδων και εξαρτήματα

 – Συμπεριλαμβάνεται σκληρός δίσκος 1 ΤΒ για «αδιάκοπη» εγγραφή αρκετών 
εβδομάδων

 – Απλός χειρισμός μέσω ποντικιού
 – Ζωντανή απεικόνιση και εγγραφή σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση HD (720p)
 – Εγγραφή με βάση την αναγνώριση κίνησης, το χρονοδιάγραμμα ή συνεχής 
εγγραφή

Σετ κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
αναλογικού HD: Καταγραφικό 4 καναλιών +
2 εξωτερικές κάμερες

Σετ καταγραφικών

συμπ.

1TB
HDD

TVVR33408 



11

Για εγκαταστάσεις με περισσότερες από 4 κάμερες HD ενδείκνυται 
η επιλογή των μεγαλύτερων σετ. Με αυτά μπορούν να εγκαταστα-
θούν εύκολα και μεγαλύτερα συστήματα και να πραγματοποιηθεί 
γρήγορα λήψη εικόνας στην οθόνη. Απλή σύνδεση των καμερών 
μέσω σύνδεσης των συμπεριλαμβανόμενων καλωδίων στο καταγρα-
φικό και σύνδεση αυτού με την οθόνη μέσω καλωδίου HDMI/VGA 
- χωρίς διαμόρφωση του δρομολογητή και χωρίς λογισμικό. 

Τα πλεονεκτήματα με μία ματιά

 – Πλήρες σετ με ψηφιακό καταγραφικό 8 καναλιών, 4 x εξωτερικές κάμερες, 1 TB 
HDD, 1 x τροφοδοτικό 9 εξόδων και εξαρτήματα

 – Συμπεριλαμβάνεται σκληρός δίσκος 1 ΤΒ για «αδιάκοπη» εγγραφή αρκετών 
εβδομάδων

 – Απλός χειρισμός μέσω ποντικιού
 – Ζωντανή απεικόνιση και εγγραφή σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση HD (720p)
 – Εγγραφή με βάση την αναγνώριση κίνησης, το χρονοδιάγραμμα ή συνεχής 
εγγραφή

Σετ κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης
αναλογικού HD: Καταγραφικό 8 καναλιών +
4 εξωτερικές κάμερες Dome

Σετ καταγραφικών

συμπ.

1TB
HDD

TVVR33418

συμπ.

1TB
HDD

TVVR33204



Ασφάλεια και ποιότητα ζωής που
την έχετε εγκαταστήσει μόνοι σας.

 – Πρακτικό πλήρες σετ για περισσότερη 
ασφάλεια στο σπίτι

 – Απλή και εύκολη θέση σε λειτουργία

 – Για καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα στους 
χώρους κατοικίας και εργασίας σας

[χώρος σφραγίδας & στοιχείων τεχνικού ή αντιπροσώπου]
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17EDISION HELLAS (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
ΦΑΡΜΑΚΕΙΚΑ, Ν. ΡΥΣΙΟ
57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 23920 66070
FAX: 23920 66151

EDISION HELLAS (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ)
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 10
54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. & FAX: 2310 226670

www.edision.gr 
E-mail: info@edision.gr


