KeenVision Wireless Solutions introduceert: De McView
Mobiele draadloze camera-observatie






Maximale flexibiliteit voor uw cameratoezicht
Snel inzetbaar op elke locatie
Haarscherpe beeldkwaliteit
Stand-alone operationeel tot negen dagen lang
Standaard uit te kijken via umts

Veiligheid, voor alle zekerheid
Kijk daarom vooruit...met de McView
Achterzijde
KeenVision Wireless Solutions introduceert: De McView
Mobiele draadloze camera-observatie
Sommige gebeurtenissen bij massale evenementen zou u liever willen
vermijden.
Veiligheid voor alle zekerheid.

Wanneer u tijdens massaal bezochte evenementen niet overal toezicht kunt houden,
kunnen zich onvoorziene situaties voordoen met de vreselijkste gevolgen. Het is dan
ook belangrijk om een beeld te hebben van elke locatie, met een line-up van
camera's die alles registreert en vastlegt. Sinds kort is er nu een compleet nieuw
camerasysteem voor u beschikbaar: de McView. Een stand-alone cameraobservatie unit die u op elk denkbare plek in de openbare ruimte kunt inzetten. De
McView geeft een haarscherpe beeldkwaliteit en slaat alle beelden op naar een
eigen harde schijf. Veiligheid, voor alle zekerheid.
Mobiel en draadloos voor maximale flexibiliteit.

De (vandalismebestendige) body van de McView is 1,20 bij 1,20 meter en heeft een
hoogte van 2,70 meter. De camera is bevestigd op een hydraulische mast die kan
stijgen tot een hoogte van zeven meter.
De McView functioneert draadloos en is voorzien van zowel een geïntegreerde DVRanalyse unit als van zeer speciale accu's. Hierdoor kan de McView onafgebroken
zeven tot negen dagen lang beelden opslaan en (via UMTS) verzenden naar de
meldkamer. Autonoom en onderhoudsvrij!
De McView bevat standaard een vaste optische megapixel camera die zorgt voor
een perfecte beeldkwaliteit met de hoogste resolutie. Optioneel kunnen de beelden
zelfs via een draadloos WiFi-netwerk ontsloten worden. Bovendien is de McView
dankzij zijn draadloze flexibiliteit zeer snel inzetbaar, tot op het laatste
J a n t emoment.
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op huurbasis, zodat u nimmer grote investeringen hoeft te doen.
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KeenVision Wireless Solutions regelt alle logistiek en zorgt ervoor dat de McView
binnen een kort tijdbestek operationeel is.
Kortom, met de McView houdt u overal langdurig een oogje in het zeil.
Kenmerken van de McView zijn:








Eenvoudig dus snel te installeren
Flexibel want overal inzetbaar
Haarscherpe beeldkwaliteit door hoge resolutie camera
Zeven dagen lang onderhoudsvrij operationeel
Directe aansluiting op de meldkamer
Beeldopnames beschikbaar
Alles op huurbasis

De McView, een innovatie van KeenVision Wireless Solutions

KeenVision Wireless Solutions is expert in geavanceerde draadloze
netwerksystemen en video surveillance. Wij ondersteunen overheid en bedrijven bij
de implementatie van met name intelligente toepassingen voor video observatie
zoals VCA. Technologische innovatieve vakkennis, snelheid en een totaalaanpak zijn
kenmerkend voor onze dienstverlening.
KeenVision Wireless Solutions/Postbus 59143/3008 PC Rotterdam
Meer informatie?
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