
Varianty řešení:
• kamery
• rekordér
• mobilní aplikace

Kamerové
systémy
BURGcam
Jednoduché a zároveň profesionální Wi-Fi kamerové 
systémy pro menší prostory, jako jsou rodinné 
domy, provozovny a kanceláře.

Možnost vzdáleného přístupu prostřednictvím 
aplikace nebo webového rozhraní.

Detailní popis řešení: 

Kamerové systémy BURGcam zajistí optimální dohled nad sledovaným prostorem.  

Díky aplikaci pro mobilní zařízení se můžete kdykoliv a odkudkoliv podívat, co se právě 

na daném místě děje a výrazně tak zvýšit bezpečnost. Vybrané typy kamer nabízejí pokročilé 

funkce, jako je noční vidění, automatická detekce pohybu, sledování vstupu do určeného 

prostoru, rozpoznání tváře nebo audiovizuální hovor díky integrovanému mikrofonu  

a reproduktoru. Vzdálený přístup a nastavování systému je možné provádět také  

prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní.

Kamery BURGcam jsou malé, nenápadné a velice snadno se používají. Jejich instalace je velmi 

rychlá – vyžadují pouze přívod elektrické energie, veškerý přenos dat probíhá přes Wi-Fi 

a nejsou tak potřeba žádné dodatečné rozvody kabeláží. Kameru je možno doplnit vlastní 

paměťovou kartou pro nahrávání záznamů, v případě potřeby větší kapacity paměti 

(delších záznamů) je možno vždy až čtyři kamery připojit k rekordéru.

Kamery jsou vhodné pro sledování prostorů ve firmách a organizacích, jako jsou kanceláře, 

prodejny, provozovny a vstupy do objektů, průchody a průjezdy. Využití najdou také  

u rodinných domů či rekreačních objektů, kde umožňují zabezpečení jednotlivých  

místností i okolního pozemku.

Komponenty systému:

• Kamery

• Rekordér

• Mobilní aplikace



Kamera Light je zařízení 4 v 1. Kombinuje silné LED osvětlení, detektor pohybu, videokameru a interkom. 

Kamera nabízí full HD rozlišení, pozorovací úhel 110°, umožňuje automatickou detekci pohybu a je vy-

bavena infračerveným nočním viděním s dosahem až 10 metrů. Integrovaný mikrofon a reproduktor 

umožňují audiovizuální hovory prostřednictvím aplikace. Součástí těla kamery je chytré LED osvětlení 

(15 wattů, 700 lm), díky kterému se obzvláště hodí pro použití u vchodů, vjezdů do garáže a na další 

místa venku. Kamera má krytí IP 65.

Klasická kamera typu Dome je určena pro použití venku i uvnitř. Má krytí IP 67 poskytující plnou ochranu 

před vlivy počasí a také tělo odolné proti vandalismu (IK 10). Vhodná je pro instalaci na stěnu i strop.  

Kamera nabízí HD rozlišení, pozorovací úhel 100°, infračervené noční vidění až 20 metrů a funkci detekce pohybu.

Kamera typu Bullet s krytím IP 67 je rovněž vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Podobně jako Dome 

má HD rozlišení, pozorovací úhel 100°, funkci detekce pohybu a dosah nočního vidění až 30 metrů.

Kamera Zoom má podobný populární tvar těla, jako Doom. Díky motorizované širokoúhlé čočce umožňuje 

pozorovací úhel 30°-112° a 4násobný optický a 16násobný digitální zoom, možnost streamování videa 

v HD kvalitě (50 snímků za sekundu). Naprogramovat lze i konkrétní sekvenci pohybů kamery 

pro postupné snímání většího prostoru. Kamera umožňuje inteligentní analýzu videa včetně rozpoznání 

tváře nebo detekce vstupu do vybraného prostoru a detekce objektů až do vzdálenosti 120 metrů. 

Kamera má krytí IP 66 a odolnost vůči vandalismu a je tak vhodná pro použití v interiérech i venku.
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REC 3510 je síťový videorekordér pro kamery BURGcam pro 3,5“ pevný disk (disk není součástí 

balení) s výstupem pro monitor (HDMI a VGA). Umožňuje připojení až čtyř kamer a nahrávání 

jejich záznamů. Přístup je možný přes webové rozhraní nebo prostřednictvím aplikace.

Aplikace BURGcam nabízí uživatelsky přívětivé prostředí pro vzdálený přístup ke kamerám BURGcam. 

Umožňuje sledovat obraz z více kamer zároveň, vzdáleně ovládat motorizované kamery (zoom, 

naklonění), nahrávat videa a pořizovat fotografie a zprostředkovávat audiovizuální hovory 

(u kamer s mikrofonem a reproduktorem). Aplikace zároveň upozorňuje na spuštění alarmů 

(např. při detekci pohybu), pokud byly nastavené. Prostřednictvím aplikace lze snadno a pohodlně 

upravovat a měnit nastavení systému.

Alternativně lze používat také aplikaci BURGprotect, která slouží jak pro vzdálený přístup 

a správu kamerových, tak také alarmových systémů BURG-WÄCHTER.
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A) Požadavky na montáž: 

Pro použití kamer je nutné jen zapojení napěťového adaptéru do zásuvky 230 V 
a přístup na Wi-Fi.

B) Informace potřebné k optimální konfiguraci systému: 

Pro komunikaci kamer je využívána Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz.

C) Zpracování konkrétní cenové nabídky závisí na následujících faktorech: 

Cena systému jako celku je závislá pouze na počtu a typu kamer. V případě požadavku 

na záznam jsou pak potřeba interní paměťové karty u kamer nebo použití videorekordéru.

D) Limity / modularita řešení: 

Kamerový systém je možno měnit a rozšiřovat dle potřeb.

E) Tipy před montáží: 

Pro instalaci kamer je nutno si uvědomit, co od ní bude požadováno. Jednotlivé typy 
kamer mají svá specifika, kterými se odlišují od ostatních.
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