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VIVOTEK on noussut yhdeksi  

merkittävimmäksi valvontakamera- 

valmistajaksi keskittymällä erityisesti  

tietoturvaan ja laatuun. Vivotek 

kuuluu Delta Electronics konserniin,  

joka on yksi maailman suurimpia  

elektroniikan sopimusvalmistajia.
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Korkean tietoturvatason valvontaa
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Vivotekillä on kahdenkymmenen vuoden 
historia valvontatuotteiden valmistuk-
sesta ja viime vuosina se on kasvanut yh-
deksi alan suurimmista toimijoista.

Vivotek Inc. on perustettu vuonna 2000, ja  
siitä on tullut johtava tuotemerkki globaalissa  
turvavalvonnassa. Vivotekin monipuoliset IP- 
valvontaratkaisut kattavat laajan valikoiman 
kameroita, PoE-kytkimiä, tallentimia ja videon- 

hallintaohjelmistoja. Vivotek näkee IoT: n 
nousevan trendin tarjoamat mahdollisuudet ja 
pyrkiikin olemaan edelläkävijä hyödyntäessään 
IoT:n laajaa teknistä kykyä kuvan- ja äänen- 
siirrossa. Yhtiön painopisteinä on parantaa  
edelleen kykyjään tuotekehityksessä sekä laa-
jentaa entisestään strategisia yhteistyökumppa- 
nuuksiaan johtavien kansainvälisten ohjelmisto- 
ja laitevalmistajien kanssa. 

Tämä itsenäisen ja yhteistyöhaluisen kehityksen 
synergia maksimoi mahdollisuudet saavuttaa  
korkean tason teknologioiden integraatio sekä 
vastata entistä syvällisemmin käyttäjien vaa-
timuksiin maailmanlaajuisesti. 

Vivotek kameravalvonta vakuuttaa maailmalla
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Vivotek takaa paitsi korkealaatuiset tuot-
teet, myös turvallisemman verkkoympäristön.  
Vivotekin vahvuus on tietoturvaan keskittymi- 
nen, josta näkyvänä merkkinä on pitkä yhteistyö 
Trend Micro -tietoturvayhtiön kanssa. Vivotek 
-kameroissa on valmiina Trend Micron tietoturva- 
ohjelmisto, joka varmistaa ettei kamera tai asiak-
kaan verkko ole altis ulkopuolisille hyökkäyksille. 

 

Kaikki Vivotek-tuotteet ovat ONVIF-yhteensopi-
via ja ne sopivat korkean tietoturvavaatimusten 
edellyttämiin kohteisiin. 

Vivotek-tuotteet läpäisevät myös NDAA-ase-
tuksen mukaiset vaatimukset

Korkean tietoturvatason valvontaa

ONVIF-yhteensopivuus
• Avoin standardi, eri valmistajien yhteensopivuus, päivitettävyys

Kyberturvallisuus sisäänrakennettuna
• Maailman ainoa valvontakamera, jossa on aito  
   tietoturvaohjelmisto sisäänrakennettuna 

Taiwanilainen valmistus
• Korkea taiwanilainen laatu 
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Vivotekin monipuoliset  
IP-valvontaratkaisut kattavat  
laajan valikoiman kameroita, 
PoE-kytkimiä, tallentimia ja  
videonhallintaohjelmistoja. 

Yhtiön painopisteinä on parantaa edelleen 
kykyjään tuotekehityksessä sekä  
laajentaa entisestään strategisia yhteistyö-
kumppanuuksiaan johtavien kansainvälisten 
ohjelmisto- ja laitevalmistajien kanssa.

16-kanavainen NVR POE-tallennin 
ND9424P-V2
• H.265/H.264 pakkaus
• 4K IP-kameratulo
• 4K videolähtö
• 16 PoE-porttia (802.3at/af)
• PoE budjetti: maks. 200 W
• Kovalevypaikat: 2 x 3,5”
• RAID 0, 1 tuki
• HDMI, VGA
• 0° - +40°C
• Ei sisällä kiintolevyä

Bullet-kamera
IB9388-HT
• 1/2.7” 5 Mpx CMOS
• 2.8-12 mm
• H.265, H.264, MJPEG
• 20 fps @ 2560x1920
• SNV, hyvä yönäkyvyys
• Smart Stream III
• Trend Micro tietoturva
• WDR Pro
• IR LED etäisyys 30 m
• -30°C...+60°C
• MicroSD, IP66, IK10
• PoE
• Max. 13 W (IR) / 9 W (IR off)

PTZ-kupukamera
SD9362-EH-V2
• 1/2.9” 2 Mpx CMOS
• H.265, H.264, MJPEG 
• 60 fps @ 1920X1080
• 30X Optinen zoom
• 360° Pan ja 220° Tilt
• IR-suodin (Irrotettava)
• Smart Stream III
• Trend Micro tietoturva
• WDR Pro 
• -40°C...+55°C
• EIS elektroninen kuvanvakain
• MicroSD, IP68, IK10
• NEMA 4X
• PoE / AC/DC 24 V
• Max. 48 / 26 W

Kalansilmäkamera
FE9382-EHV-V2
• 1/1,8” 6 Mpx CMOS
• H.265, H.264, MJPEG
• 30 fps @ 2048x2048
• SNV, hyvä yönäkyvyys
• Smart Stream III
• Trend Micro tietoturva
• WDR Pro
• Sisäänrakennettu mikrofoni
• Älykäs liiketunnistus
• Älykäs VCA
• IR LED etäisyys 20 m
• -40° - +60°C
• MicroSD, IP66, IK10
• NEMA 4X
• PoE
• Max. 12,5 W (IR) / 5 W (IR off)

Katso muut Vivotek-tuotteet verkkosivuiltamme www.fsm.fi ja kysy lisää myyjiltämme.


