
Niets ontgaat u met analoge videobewaking in 
HD kwaliteit

•  Uitstekende identificatie van personen en kentekens. Met HD-SDI videobewa-
king beschikt u over videobeelden met hoge resolutie. Uitermate geschikt voor 
professionele toepassing in tankstations, supermarkten, boetieks en middelgro-
te ondernemingen.

•  Eenvoudige en snelle installatie door middel van coaxkabel. Kostenbesparend 
door de mogelijkheid van het aanpassen van bestaande systemen.

• Op afstand toegang tot live en opgenomen beelden via applicatie.

Meer informatie vindt u op:
www.abus.com
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ABUS Security-Center BV

Beresteinseweg 4
1217 TJ Hilversum

Tel. +31  35 621 00 61
Fax +31  35 621  28 97

info.nl@abus-sc.com
www.abus.com

ABUS Security-Center BV

Beresteinseweg 4
1217 TJ Hilversum

Tel. +32  11  27 87 60
Fax +32  11  50 02 67
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Installatievoorbeeld HD-SDI

Integratie van HD-SDI camera’s zowel 
binnens- als buitenshuis

HD-SDI camera buitenshuis,  
bijv. voorgevel

HD-SDI camera binnenshuis, 
bijv. magazijn & winkel

HD-SDI camera buitenshuis,
bijv. goederen ingang

HD-SDI camera binnenshuis,
bijv. ingang

HD-SDI camera  
binnenshuis,

bijv. kassa

Doorgeven van  
het camerasignaal aan 
de HDMI-convertor
TVAC22000 

Confrontatiemonitor  
bij de ingang

Analyse van de opgeslagen camerabeelden
via PC of App (Android/iOS)

TVHD80110
8-kanaals HD-SDI recorder

TVHD50000 
TVHD50000 

TVHD71000 TVHD40000 

Doorgeven van het
camerasignaal aan de
HD-SDI digitale recorder 
TVHD80110

TVHD51000 

ABUS | Security-Center
www.abus.com

HD videobewaking:
krachtig en betaalbaar

Vijf keer scherpere realtime beelden via coaxkabel

Standaard resolutie 1080p resolutie



TVHD51000
Dag/nacht HD-SDI 1080p zoom camera
Resolutie: HD 1080p (1980x1080 pixel) @ 25 beelden/s
18x autofocus motorzoom objectief: 4,7 - 84,6mm

TVHD50000/TVHD50500
Dag/nacht HD-SDI 1080p standaard camera
Resolutie: HD 1080p (1980x1080 pixel) @ 25 beelden/s
Objectief: MPx objectief 3,1 - 8,0 mm
Uitgangen: 1 x HD-SDI, 1 x SD (voor testmonitor)

TVHD80100/TVHD80110
4-/8-kanaals HD-SDI digitale recorder
Opname per kanaal: HD 1080p (1980x1080 pixel) @ 25 beelden/s
Camerakanalen: 4 of 8  x HD-SDI
Compressie: H.264; uitgang: HDMI

HD-SDI voor maximaal detail

ABUS is een van de eerste fabrikanten die een complete HD-SDI oplossing biedt. HD-SDI staat voor High Definition Serial 
Digital Interface. Dat betekent: HD resolutie voor maximaal detail. Bijvoorbeeld voor de identificatie van individuen en 
kentekens. Doordat het bewakingsgebied vijf keer groter is in vergelijking met standaard analoge resolutie bespaart u 
kosten. U heeft minder apparatuur nodig voor het bewaken van hetzelfde gebied.

De overdracht van digitale HD-signalen gebeurt via traditionele CCTV-bekabeling. Deze technologie geeft een videosignaal 
met 25 beelden per seconde. HD-SDI camera’s sturen de beelden met een resolutie van 1080p, ongecomprimeerd via een 
coaxkabel naar de digitale recorder, convertor of HDMI scherm.

voor Apple iPhone en Android: ABUS Assistant App
Met objectief calculator, opslagcapaciteit calculator,  

en vragen & antwoorden over videobewaking

voor Apple iPhone voor Android

Het HD-SDI assortiment van ABUS
in één overzicht

TVHD40000
IR Mini HD-SDI 1080p buitencamera

Resolutie: HD 1080p (1980x1080 pixel) @ 25 beelden/s
Vast objectief: 4,0 mm

IP66 buitenbehuizing, IR-LED’s

TVHD71000
Dag/nacht Vario HD-SDI 1080p Buitendomecamera

 Resolutie: HD 1080p (1920x1080 pixel) @ 25 beelden/s
Variofocaal objectief: 3,3 - 8,0 mm

IP66 buitenbehuizing

TVHD60010
IR HD-SDI 1080p buitencamera

Resolutie: HD 1080p (1980x1080 pixel) @ 25 beelden/s
Variofocaal objectief: 9,0 - 22,0 mm,  

IP66 buitenbehuizing, IR-LED’s

Bij HD-SDI worden beelden ongecompliceerd en zonder vertraging verstuurd. Voor de bekabeling tussen camera en recorder 
adviseren wij een RG-6 coaxkabel. Daarmee kan een afstand van 120 meter worden overbrugd (met een RG-59 coaxkabel is dit 
tot tachtig meter). De monitor wordt met een HDMI kabel aangesloten op de recorder.

Maak kennis met HD-SDI. Met een HD-SDI camera gaat u van een conventionele resolutie naar HD resolutie en vervangt u  
maximaal vijf analoge camera‘s. De buitencamera‘s met IP66 bescherming en voorgeïnstalleerde montagesteun zijn de ideale 
oplossing voor gebruik buitenshuis. IR-LED‘s zorgen ervoor dat u ook ‚s nachts goed beeld heeft. 

Door middel van de tweede videouitgang op de HD-SDI camera TVHD50000 en TVHD50500 kan het videobeeld via een testmonitor 
worden ingesteld.
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480 TVL

520 TVL


