
Videobewakingssystemen van ABUS: 
Woningen & kleinere zakelijke objecten
Eenvoudige oplossingen voor kleinere objecten

www.abus.com

Uw voordelen:

• Professionele oplossingen voor kleinere objecten

• Eenvoudige installatie en configuratie

• Aantrekkelijke prijs- en prestatieverhouding 

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
info.be@abus-sc.com · www.abus.com Te
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Onze service

Verkoop en technische support

Wanneer u vragen heeft over onze producten of u heeft technische 
ondersteuning nodig, onze medewerkers helpen u graag.

Quality Management in Germany

ABUS producten hebben wereldwijd een hoge reputatie.  
Bijna iedere firma in de security sector heeft een behoefte aan 
merkherkenning net zoals ABUS.
 
ABUS producten worden niet alleen getest in onze eigen test-
laboratoriums, maar ook door gecertificeerde testinstituten.



Digitale recorder + 4 buiten-domecamera‘s

• Set: 4-kanaals-recorder, 4 x dag-/ nachtzicht buiten-domecamera‘s 
universele netvoeding en 4 × 20 m coaxiale kabel

• Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van 
de camera - binnen en buiten

• Eenvoudig design en hoge veiligheidsklasse  
(IP66) 

4-kanaals digitale netwerk recorder 

• Netwerk digitale recorder voor een individuele configuratie
• Opslag op 2,5‘‘ harde schijf (harde schijf maakt geen deel 

uit van de levering)
• Met 4 PoE (Power over Ethernet) interfaces voor snelle  

en eenvoudige inbedrijfstelling van de ABUS 
netwerkcameras

WLAN 720p binnencamera met alarmfunctie

• Compacte dag/nacht WLAN PIR netwerkcamera 
voor bewakingstaken binnenshuis

• Resolutie met veel detail,  
dankzij 1280 × 720 pixels bij 25 beelden/seconde

• Met geïntegreerde luidspreker, die in geval 
van alarm een luid signaal kan afgeven

2,5‘‘ interne harde schijf 
met 500 GB/1000 GB capaciteit

• Stroombesparend, geluidsarm en snel
• Optimaal voor de 4-kanaals digitale  

recorder TVVR30004/TVVR36000

Compacte dag/nacht mini-buitencamera

• Compacte dag-/nachtzicht buitencamera
• Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van  

de camera – binnen en buiten
• Eenvoudig design en hoge  

veiligheidsklasse (IP66)

WLAN IR HD 720p netwerk buitencamera

• Resolutie met veel detail, dankzij 1280 × 720 pixels bij 
25 beelden/seconde

• Hoge beschermingsklasse (IP65)
• Met internet en mobiele telefoon 

toegang tot livebeelden via IPCam  
app en browser

Digitale recorder + 4 buitencamera‘s

• Set: 4-kanaals-recorder, 4 x dag-/ nachtzicht buitencamera‘s,  
universele netvoeding en 4 × 20 m coaxiale kabel

• Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van  
de camera - binnen en buiten

• Eenvoudig design en hoge 
veiligheidsklasse (IP66)

Draai/kantel HD 1080p IR netwerkcamera

• HD 1080p resolutie: 1920 × 1080 pixels bij 25 fps
• 1/4‘‘ Progressive Scan CMOS Sensor
• 11 geïntegreerde IR-LED‘s voor  

dag/nacht-functie

Netwerkrecorder + 2 buitencamera’s

• Complete set met 4-kanaals recorder, 2 LAN-buitencamera‘s, 1 TB HDD, 
3 x voeding, accessoires

• Incl. harde schijf 1 TB voor ca. 6 weken opnames "non-stop"
• Met 4 PoE-interfaces (Power over Ethernet)  

voor snelle en eenvoudige ingebruikneming  
zonder netwerkconfiguratie voor max.  
4 ABUS-camera‘s

IR HD 720p netwerk buitencamera

• Eenvoudig design en hoge beschermingsklasse (IP66)
• Resolutie met veel detail, dankzij 1280 × 720 pixels bij 

25 beelden/seconde
• Met internet en mobiele telefoon  

toegang tot livebeelden via  
app en browser

Artikelnummer TVVR30004 Artikelnummer TVIP11552

Artikelnummer TVVR30104 Artikelnummer TVIP21552

Artikelnummer TVIP41500Artikelnummer TVVR30414 Artikelnummer TVVR36100

Artikelnummer TVCC34010

Artikelnummer TVVR36000 Artikelnummer TVIP11560

Artikelnummer TVVR30004H Artikelnummer TVVR36000H

Artikelnummer TVCC40010Artikelnummer TVIP61550

Artikelnummer TVVR30404 Artikelnummer TVIP22500

Artikelnummer TVVR36210

Artikelnummer TVIP61500

4-kanaals digitale recorder

• 4-kanaals digitale recorder voor individuele configuratie
• Max. 4 analoge ABUS cameratypes kunnen worden  

geïntegreerd. Wij raden u aan: TVCC34010 en TVCC40010
• Opslag op 2,5‘‘ harde schijf (harde schijf maakt  

geen deel uit van de levering)

Compacte HD 720p IR WLAN netwerkcamera

• 1/4” Progressive Scan CMOS-sensor
• Max. resolutie 1280 × 720 pixels, 720p
• 6 geïntegreerde IR LED‘s voor  

dag/nacht-functie

Digitale recorder + 1 x buitencamera

• Set: 4-kanaals-recorder, 1 x dag-/nachtzicht buitencamera, universele 
netvoeding en 1 × 20 m coaxiale kabel

• Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van 
de camera - binnen en buiten

• Eenvoudig design en hoge  
veiligheidsklasse (IP66)

Draai/kantel HD 720p IR WLAN netwerkcamera

• HD 720p resolutie: 1280 × 720 pixels bij 25 fps
• 1/4“ Progressive Scan CMOS Sensor
• 11 geïntegreerde IR-LED‘s voor  

dag/nacht-functie

IR mini HD 720p netwerk buiten-domecamera

• Eenvoudig design en hoge beschermingsklasse (IP66)
• Resolutie met veel detail, dankzij 1280 × 720 pixels bij 

25 beelden/seconde
• Met internet en mobiele telefoon 

toegang tot livebeelden via app en browser

Netwerkrecorder + 1 binnencamera

• Complete set met 4-kanaals recorder, 1 WLAN-binnencamera, 1 TB HDD, 
2 x voeding, en accessoires

• Incl. harde schijf 1 TB voor ca. 6 weken opnames  
"non-stop" 

• Snelle en eenvoudige ingebruikneming zonder 
netwerkconfiguratie voor max. 4 ABUS-camera‘s

Dag/nacht mini buiten-domecamera

• Compacte dag-/nachtzicht buiten-domecamera
• Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden van  

de camera - binnen en buiten
• Eenvoudig design en hoge  

veiligheidsklasse (IP66)

Ons woningen & kleinere zakelijke objecten assortiment voor videobewaking

Netwerkrecorder + 2 buitendomecamera‘s 

• Complete set met 4-kanaals recorder, 2 WLAN-domecamera’s, 1 TB HDD, 
3 x voeding, accessoires

• Incl. harde schijf 1 TB voor ca. 6 weken opnames "non-stop"
• Met 4 PoE-interfaces (Power over Ethernet) voor  

snelle en eenvoudige ingebruikneming zonder  
netwerkconfiguratie voor  
max. 4 ABUS-camera‘s

Artikelnummer TVVR36200

www.abus.com
Het complete productoverzicht vindt u hier. Tevens vindt  
u op onze website vele interessante artikelen met betrekking tot 
security. Onder "service" vindt u informatie over apps, video‘s, 
brochures, catalogussen, veel gestelde vragen en nog veel meer.

  Tel. +31  35  62 1 00  61 · info.nl@abus-sc.com    Tel. +32  11  27  87  60 · info.be@abus-sc.com


