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VideoVahti™ V900
GSM-valvontakamera kotiin, mökille, varastolle, toimistoon...

VideoVahti™ V900-B2 on uuden sukupolven langaton GSM-valvontakamera, 
jossa on sisäänrakennettu monipuoliset hälytinominaisuudet, VGA-tarkkuuk-
sinen kamera IR-yövalaistuksella, mikrofoni sekä PIR-liikkeentunnistus. Video-
Vahti V900-B2 onkin monipuolinen hälytinlaite: Hälytystilanteessa laite lähettää 
hiljaisen hälytyksen määriteltyihin numeroihin SMS-tekstiviestinä ja sen jälkeen 

VideoVahti™ V900-B2 tekniset tiedot
• Liikkeentunnistus:  Kuvatietoon perustuva ja PIR
• Kameran tarkkuus:  300.000 pikseliä
• Kuvaformaatti:   JPEG
• Kuvatarkkuudet:  160×128/320×240/640×480 (VGA)
• Kameran kuvaussektori:  60 astetta
• Paras kuvausetäisyys:  <6m (pimeässä tilassa)
• Kauko-ohjaimen kantama: 10-50m
• Kauko-ohjeimien määrä:  Max. 4 kpl
• GSM-standardit:  EGSM900, GSM1800, Phase 2/2+
• Langattomien anturit:  433MHz (ASK) taajuusalue
• Lisäantureiden määrä:  Max. 15 kpl
• Ulkoinen virtalähde:  5VDC (Mini-USB liitin)
• Sisäänrakennettu akku:  1700mAh (LiON)
• Akun valmiusaika:  12-37h
• Käyttölämpötila:  -10...45C (sisätiloihin)
• Kamerassa kääntyvä niveljalka CS-kierteillä
• Seinä-, katto- ja pöytäkiinnitettävä, kiinnitysruuvit mukana.

Monipuoliset käyttökohteet: tilojen, tavaroiden ja ihmisten valvontaan

VideoVahti™ V900-B2 toimii Suomalaisessa GSM-verkossa on yhteensopiva kaikkien operaattorien kanssa. Ka-
mera tarvitsee toimiakseen vain SIM-kortin multimediaviesti-ominaisuuksilla ja se on käyttövalmis muutamassa 
minuutissa - asennuksessa ei tarvita ulkopuolista asennusapua. Kamera voidaan kiinnittää seinään, pöydälle tai 
kattoon ja taipuvan niveljalan ansiosta kamera saadaan suunnattua oikeaan katselukulmaan. Näppärä laite kulkee 
helposti mukana ja voidaan tarvittaessa siirtää uuteen kohteeseen -  myös väliaikaisiin valvontatehtäviin!

Käyttöönotto on helppoa: Kamera asennetaan valvottavaan kohteeseen, kauko-ohjaimet aktivoidaan, pääkäyttä-
jän puhelinnumero asetetaan tekstiviestillä ja määritellään operaattorikohtaiset multimediaviestiasetukset. Tämän 
jälkeen kamera on käyttövalmis vartiointi- ja valvontatehtäviin! Käyttöönoton jälkeen kameran toimintaa voidaan 
ohjata ja asetuksia muuttaa etäisesti tekstiviesteillä. Teksiviestikomennot sekä ohjeet on ladattavissa laitteelta 
omaan puhelimeen, joten käyttäjän ei tarvitse muistaa komentoja ulkoa tai kantaa käsikirjaa mukana.

Edistyneemmille käyttäjille ja poikkeaviin tarpeisiin laite tarjoaa myös monipuoliset konfigurointimahdollisuudet: 
Laitteen lähettämiä hälytysviestejä (SMS/MMS/sähköposti) sekä kameran (tarkkuus, kontrasti, kirkkaus, pakkaustaso) 
ominaisuuksia voidaan määritellä tarpeiden mukaisesti. Laitteessa on myös 3-tasoiset käyttäjäryhmät: Pääkäyttäjä  
(master), perheenjäsen (family) sekä vierailija (quest). Kullakin käyttäjäryhmällä on ryhmän mukaiset käyttöoikeudet.

Nopea ja helppo asennus!

Laajennettavuutta langattomilla antureilla
VideoVahti™ V900-B2 tuotepakkaus sisältää 
GSM-valvontakameran vaihdettavalla akulla, 2x 
pienikokoista langatonta kauko-ohjainta, ulkoi-
sen verkkovirtalaturin, kattavan suomenkielisen 
käsikirjan SMS-ohjelmointikomentoineen. 

VideoVahti™ hälytintä voidaan laajentaa mo-
nipuolisemmaksi valvontajärjestelmäksi langat-
tomien antureiden avulla, joita siihen voidaan 
kytkeä maksimissaan 15 kpl. Antureiden valikoi-
matarjonta on kattava: PIR-liikkeentunnisanturit, 
magneettianturit oviin ja ikkunoihin sekä lämpö-
tila-, savu-, kaasu-, ja palohälyttimet. Lämpötila-
anturissa voidaan määritellä hälytykselle ylä ja 
alarajat - myös konesalien lämpötilavalvontaan! 
Langattomien antureiden etäisyydet VideoVahti-
laitteesta voivat olla 50-150m.

VideoVahti™ V900-B2 soveltuu sisätilojen valvonta- ja hälytinlaitteeksi kesämökille, kotiin, veneeseen, vene-
kerholle, asuntoautoon, asuntovaunuun, autotalliin, kellariin, vintille, varastoon, toimistoon, kioskiin, ravintolaan, 
konehuoneeseen, teletilaan - tiloihin, joissa ei ole lankapuhelinverkkoa tai muita yhteyksiä hälytystiedon välittä-
miseksi! Missä hyvänsä halutaankin tieto valvottavassa tilassa tapahtuvassa liikkeestä tai vierailusta - kuvaa kera tai 
ilman. Laitteen kauko-ohjaimessa sijaitsevan paniikki/hätäpainikkeen avulla laite soveltuu myös henkilökohtaiseksi 
turvalaitteeksi esim. ikäihmisille. Pienikokoinen ja tyylikäs VideoVahti V900 istuu huomaamattomasti asennetta-
vaan ympäristöön.

VideoVahti™ V900-B2 tunnistaa myös sähkökatkokset ja lähettää niistä SMS-tekstiviestin. Näin laitetta voidaan 
käyttää esim. kiinteistöjen sekä ATK-konehuoneiden turvalaitteena varoittamassa sähkökatkoksista. Virtakatkoksia 
varten laitteessa on sisäänrakennettu 1700mAh akku, joka mahdollistaa laitteen toiminnan jopa 37h ajaksi ilman 
ulkoista virransyöttöä. Mikäli akun varaustaso uhkaa loppua, saa käyttäjä siitä myös ilmoituksen tekstiviestillä.

valokuvasarjan MMS-kuvaviestinä (suoraan matkapuhelimeen), äänipuhelun sekä optiona lisäksi sähköpostivies-
tin. Puhelinsoittoon vastaamalla voidaan valvottua tilaa kuunnella ja arvioida mitä tilassa todella tapahtuu. Hä-
lytystila voidaan purkaa mukana toimitettavalla kauko-ohjaimella tai tekstiviestillä. Tilaa voidaan etäkuunnella 
puhelinsoitolla myös silloin, kun hälytystä ei ole tapahtunut. Kuvankaappaukset saadaan myös tekstiviestikomen-
nolla. Laitteelle voidaan lisäksi määritellä ajastetut (kalenteri) vartiointitilat sekä kuvankaappaukset.

Langaton lämpötila-
anturi kertoo lämpö-
tilatiedon lisäksi myös 
ilmankosteuden!


