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OPTIDEV BODY WORN CAMERA
Grundpaketet inkluderar
Enhet, minneskort (32GB Micro) SD, SIM-kort,
skärmskydd och vinkelfäste för montering.

Information		
Storlek

102mm x 62mm x 25mm

Batteri			4,200 mAh
Format			H.264
Inspelning		
			
			
			
			
			

Spela in 5,5 timmar i 1080p och 30 FPS.
Minneskort som inte kan tas bort.
Upp till 90 timmar inspelningskapacitet.
Valbara upplösningar 480p, 720p och 1080p.
Förinspelning upp till 120 sekunder.
Automatisk inspelningsaktivering från inkommande signal.

GPS			Ja
IP rating		 IP65
EMS
		
			

Överför bildmaterial över LTE, dockningsstation och wifi.
Integrationsalternativ till tredje parts programvara.

FOV

125° horisontalt x 78° vertikalt synfält

		

Valfri hjälmmontering Extern liten kamera för hjälmmontering. Ansluten till huvudenheten.
			
Passar standardsläde för hjälmmontering.

Fullt konfigurerbar

Namn, ID-nummer olika profiler. Ljud,
vibration och LED kan konfigureras.
Covert-läge för diskret användning.
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En mångsidig kroppskamera
Optidevs kroppskamera spelar in och laddar upp video, ljud
och bilder direkt ute i driftmiljön. Konstruerad och tillverkad i
Storbritannien för att möta och överträffa Home Office (CAST)
standarder för Body Worn Cameras, har den ett brett utbud av
marknadsledande funktioner.
Viktiga funktioner inkluderar uppspelning upp till 1080p med upp
till 30 bilder per sekund, bilddatum, tid och GPS-stämpel för att
säkerställa var plats för inspelningen.
Enheten innehåller även inbyggd wifi-och LTE-kapacitet för att
tillhandahålla liveöverföring och trådlös nedladdning av material
var den än befinner sig.

Lätt att använda - för alla
Enheten har en upplyst framåtvänd skärm – bevisad att hjälpa till
med konflikthantering – och 120 sekunder förinspelning för att
säkerställa att incidenter inte missas.
Dess lätta men ändå slitstarka hölje är IP65-klassad för att skydda
mot damm- och vattenskador och kan arbeta i temperaturer från
-20 °C till + 80 °C. Den är enkel att hantera och har en funktionell
design. En knapp för att starta inspelning och en knapp för att
avbryta/pausa inspelningen.
Det uppladdningsbara batteriet ger en driftstid på upp till 15
timmar i vänteläge eller 5,5 timmar i fullt inspelningsläge.
Laddning och nedladdning av bilder kan underlättas via
dockningsvaggor vilket eliminerar kravet på flera adaptrar.

Komplett lösning för kroppskamera
Kroppskameror kan tillhandahållas som en del av en komplett
videolösning när de används i samband med Optidevs Evidence
Management Software (EMS).
Optidev EMS är molnbaserad, och ger användaren en digitalt
säker helhetslösning från inspelning till bildhantering – vilket gör
det möjligt att söka, lagra och dela bevismaterial på ett säkert,
spårbart och enkelt sätt.
Optidevs kroppskamera förbättrar säkerheten för personal i
fält. Live-view gör det möjligt för chefer att samordna taktiska
operationer i realtid med ögon på marken. Mobilitetstänkandet
kring den prisbelönta säkerhetstekniken i kamerans mjukvara
och överföring samt behandling av användardata, gör produkten
till en av de absolut säkraste och mest tillförlitliga på den
europeiska marknaden.

Egenskaper och fördelar
• Design och tillverkning i Storbritannien
• Service och support i Sverige
• Uppspelning upp till 1080p vid upp till
30 bilder/sek
• Inbyggd Wi-Fi för överföring och
trådlös nedladdning
• GPS-platsinformation
• 2,8" framåtriktad display
• 125 ° horisontalt x 78 ° vertikalt synfält
• Lokal inspelning upp till 128GB
• IP65 klassning
• 120 sekunder före händelseinspelning
• Bevishanteringsprogramvara
• Datum- och tidsstämpling
• 5,5–15 timmars drift

Användningsområden
• Skydd för polis, vakt- och
säkerhetspersonal
• För arbeten i utsatta situationer
• Avskräckande för förövare
• Konfidentiell användning
• Minskning av klagomål mot tjänstemän
• Identifiering av brottslingar
• Konflikthantering

SPECIFIKATIONER
Allmänna		
Dimensioner (HxWxD) 102mm x 62mm x 25mm
Arbetstemperatur

-20 °C till +80 °C

Batteri			

4,200 mAh, Li-Polymer batteri.

Vikt			200 g
Inspelningsupplösning Upp till 1080p
Operation

Inspelning och uppspelning

Video

Max FPS		 30
Inspelningsformat

H.264

Foto

Ja

Lagring

Arkivering		

Ja – skydd mot överinspelning

Lagringskapacitet

16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Lagringsenhet		

Micro SD-kort

Export av data		

USB-ingång / Wi-Fi / LTE

Drift

Batteritid (spelar in)

5,5 timmar (beroende på alternativ), full HD-upplösning, 25 fps, skärmen avstängd.

Batteritid (påslagen)

15 timmar (beroende på alternativ), förinspelning av, skärmen avstängd.

Skärm 		

2,8 tums TFT-färgdisplay med QVGA-upplösning (320 pixlar höjd och 240 pixlar bredd).

Laddning		
			

Smart Hubs underlättar också snabb laddning, kamerorna laddas på 3 timmar
(från 0 %), vilket minimerar tiden för driftstopp.

Kryptering		

All data på enheten krypteras enligt AES standard.

Garanti			

12 månaders garanti med alternativ för förlängd garanti.

Startklar direkt ur kartongen

En enda leverantör

24-timmars utbytesservice

Varje enhet kommer
fulladdad och förinstallerad
med de program som
behövs i din verksamhet.
Kioskläget förhindrar
otillåten användning.

Med TrueMobile Security
ansvarar Optidev för
hårdvara, mjukvara och
datakommunikation. Vi
ansvarar även för drift,
service och försäkring
samtidigt som du slipper
belasta din balansräkning.

Om en enhet behöver bytas
ut har du en ny inom 24
timmar. Vi lägger också
mycket kraft på end-oflife-hanteringen där vi
certifierar in nya versioner
av hårdvaran.
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Support guide

TILLBEHÖR OCH FÄSTANORDNINGAR
Laddningsmöjligheter

Smart Hub Dockningstation – 6 enheter

Docknings- och laddningsvagga - 1 sätt

Art.nr: 338311
Laddar och laddar upp
videomaterial från upp till 6
kroppskameror samtidigt.

Art.nr: 338310
Laddar och laddar upp
videomaterial från 1 enhet.

Fästen och knapphålskamera

Vinkelfäste

Art.nr: 338344
(Ingår vid köp av Body Worn Camera.)
Ansluts till kameran och låter dig
justera kamerans vinkel för att
säkerställa att användare av
olika storlekar kan fånga videoklippet effektivt. Man måste ha
en monteringsdocka som är fäst
vid din klädsel eller sele för att
använda detta fäste.

Läderfäste

Art.nr: 338329
En skräddarsydd läderväska som
erbjuder ett robust och säkert
monteringssystem. Den högkvalitativa läderkonstruktionen
skyddar mot skador. Knappöppningen ger enkel åtkomst till
kroppskameran.

Knapphålskamera

Art.nr: 338330
Genom USB kan en
knapphålskamera kopplad
till kroppskameran fästas på
hjälmen, kepsen eller annan
huvudbeklädnad.

Inspelningssmöjligheter

8GB Flash Card

16GB Flash Card

64GB Flash Card

128GB Flash Card

Art.nr: 315913
8GB-minneskortet ger cirka
2,5 timmars inspelning med
högsta kvalitet och upplösning.

Art.nr: 315916
64GB-minneskortet ger cirka
20 timmars inspelning med
högsta kvalitet och upplösning.

Art.nr: 315914
16GB-minneskortet ger cirka
5 timmars inspelning med
högsta kvalitet och upplösning.

32GB Flash Card

Art.nr: 315915
32GB-minneskortet ger cirka
10 timmars inspelning med
högsta kvalitet och upplösning.

Art.nr: 315917
128GB-minneskortet ger cirka
40 timmars inspelning med
högsta kvalitet och upplösning.

Fästen till kläder

Krokodilklämma

Textilfäste

Magnetiskt fäste

Skruvfäste

Mollefäste

Epaulettefäste

Art.nr: 338321
En kraftfull krokodilklämma som
greppar omedelbart och säkert
på skjorta eller byxor, säkerhetspersonalens blixtlåsjackor och
bälten.

Art.nr: 338323
Ett fäste som du kan skruva in
i din befintliga uniform eller
skyddsväst. Sedan kan du fästa
och ta bort kroppskameran som
är utrustad med vinkelfästet.
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Art.nr: 338332
Fäste att sy fast på kläder/
uniform.

Art.nr: 338336
Ett fäste som du kan skruva in
i din befintliga uniform eller
skyddsväst med mollesömmar.
Sedan kan du fästa och ta bort
kroppskameran som är utrustad
med vinkelfästet.

Art.nr: 338324
Ett fäste som låter dig montera
en docka på dina kläder genom
att använda magneter. (Magneter
ingår ej.)

Art.nr: 338334
Fäst i din befintliga uniform.
Du kan sedan fästa och ta bort
kroppskameran som är utrustad
med vinkelfästet.

Alternativa fästsystem

Taktisk väst

Art.nr: 338328
Västen har två dockningar och
tillbehör på båda axlarna. Med
axlar och framsidor justerbara
genom kardborre kan du
anpassa din väst för bekväm
användning.

Hängslefästen

Art.nr: 338342
Fäst utrustningen på dina
hängslen. Du kan bära enheten
på antingen axel eller bröst via
de justerbara banden.

Bilfäste

Art.nr: 338325
Möjliggör montering av kroppskameran på framrutan av ett fordon.

Bröstsele

Art.nr: 338343
Gör det möjligt att fästa din
kroppskamera på höger eller
vänster sida av bröstet via det
fullt justerbara bandet.

Axelcentrerad bröstsele

Art.nr: 338344
Med praktisk justerbar och
vadderad bröstsele fäster du
kameran bekvämt på ditt bröst.

Centrerad bröstsele

Art.nr: 338327
Gör det möjligt att fästa din kroppskamera i mitten av ditt bröst via det
fullt justerbara bandet.

Axelsele

Art.nr: 338229
Enkel och praktisk axelsele som
möjliggör placering av kameran
på din axel.

Vi är en av de ledande aktörerna i Norden på att utveckla, leverera och implementera robusta mobilitetslösningar – såväl mjuksom hårdvara – för spårbarhet, tillgänglighet och insamling av affärskritisk information i realtid. Våra kunder finns inom
en mängd olika branscher och områden – allt från transport, lager och logistik till retail, resor, sjukhus och säkerhet.

