
Maak kennis met de HDZ-reeks

Als grootschalige, gedetailleerde  
surveillance van essentieel belang is

IP- EN ANALOGE PTZ-DOMECAMERA’S



Voor een doorlopende gedetailleerde surveillance 
in de meest uitdagende omgevingen kunt u 
vertrouwen op een Honeywell HDZ PTZ-camera

Onze uitgebreide HDZ-reeks biedt verschillende kosteneffectieve IP- en analoge PTZ-videocamera’s die 

ideaal zijn voor een keur aan toepassingen. Met een voortdurende rotatie van 360° en zoomlens, bieden deze 

camera’s consistente hoge dekking en leggen extreem duidelijke videobeelden vast.

Ononderbroken videobeelden, zelfs 
wanneer het netwerk u in de steek laat 

Zelfs in het geval van een netwerkfout, blijft een HDZ IP-camera 

automatisch opnemen via een micro-SD-kaart (tot 64 GB). Deze 

systeemfunctie is essentieel voor kritieke infrastructuurinstallaties 

en zorgt voor continue videobeeldopnames ongeacht de status 

van het netwerk.

De HDZ-camera’s kunnen ook gebruikt worden als 

kosteneffectieve video-surveillance voor kleine systemen. Hierbij 

wordt de ingebouwde opslag van de camera gebruikt voor 

zowel opnemen als opslaan van beelden, zodat er geen NVR 

nodig is. 

Zorg voor continu overzicht in 
gebieden die gevoelig zijn voor 
vandalisme of sabotage 

De robuuste, IK10- vandalismebestendige kap biedt 

de HDZ-camera’s een ideale oplossing voor kritieke 

infrastructuurprojecten, gevangenissen en vele andere 

toepassingen.



Ideaal voor gebieden waarin vibraties en extreme 

weersomstandigheden de surveillance kunnen verstoren. 

De  ingebouwde Electronic Image Stabilizer (EIS) geeft zowel 

de binnen- als de buitenmodellen van de HDZ een zeer 

stabiele basis. Dit geeft ook superieure beeldkwaliteit daar 

waar montage moet geschieden op instabiele locaties met bijv. 

veel wind en vibraties. 

Superieure beeldkwaliteit – binnen en buiten, zelfs 
onder extreme weersomstandigheden

•  Voor bruikbare beelden onder alle omstandigheden biedt de HDZ-serie uitstekende 

beeldkwaliteit die nodig is voor bewijs en controle.

•  Consistente, uitstekende videokwaliteit met Wide Dynamic Range (WDR) voor 

superieure beeldkwaliteit onder omstandigheden met hoge contrasten en 

veranderend licht.

•  Er worden zeer duidelijke videobeelden gemaakt bij tot 36x zoom voor 

doorlopende surveillance buiten en 30x zoom binnen.

Bedrijfsmogelijkheden uitbreiden 
Met een breder inbedrijfstellingsbereik (-45°C tot 55°C), maken 
de 1080p HDZ-buitencamera’s 30x, 22x en analoge modellen 
gebruik van een geïntegreerde verwarming/blower. Dit geeft 
nieuwe mogelijkheden, vooral in koudere of warmere klimaten.
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Het verlagen van installatietijd en 
trainingskosten 

Learn one, know them all! Met een volledige reeks IP-en 

analoge PTZ-camera’s in de HDZ-reeks profiteren installateurs 

en eindgebruikers van één aanspreekpunt, dezelfde 

installatiemethoden en accessoires voor het verlagen van de 

installatietijd en trainingskosten.

Daarnaast is het overstappen naar de HDZ-serie van de 

camera’s uit de Honeywell ACUIX-serie eenvoudig, omdat 

installateurs de bestaande infrastructuur kunnen gebruiken 

om snel deze oudere camera’s te vervangen voor de 

HDZ- camera’s.

Voor installaties waar esthetiek belangrijk is, biedt de  

HDZ-serie installateurs een reeks cameramogelijkheden met 

een consistente uitstraling, en altijd scherp geprijsd om te 

kunnen voldoen aan alle installatievereisten.

Bespaar tijd en geld op iedere installatie 
door de tussenkomst van een elektricien 
overbodig te maken

Met behulp van de PoE++ voeding van de buitenbehuizing 

kunnen installateurs tot 30 minuten installatietijd per 

HDZ-camera besparen. Installateurs installeren zodoende 

zowel camera als de verwarming zonder additionele 

voedingsaansluitingen nodig te hebben en dus zonder de 

daarmee gemoeide elektricienkosten.



Wilt u meer informatie?
Ga naar www.honeywellipsolutions.com om te zien hoe de HDZ-serie over langere afstanden, de scherpste beelden weet vast 

te leggen. Neem vandaag nog contact op met uw Honeywell-vertegenwoordiger voor een demonstratie!
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Kies uw weergavegebied
Welke camera u ook kiest, u kunt erop vertrouwen dat 

de HDZ-camera’s u de flexibiliteit zullen bieden om ieder 

gebied tot in ieder detail te weer te geven ongeacht breedte 

en diepte.

Of u nu een commerciële bedrijfslocatie in 
de gaten wilt houden of een non-stop hoge 
surveillancedekking van een universiteitscampus, 
stadion, luchthaven, overheidsfaciliteit, of 
een kritieke infrastructuurfaciliteit nodig heeft, 
Honeywell heeft een HDZ-camera die bij uw 
behoefte past!

Ze zijn ideaal voor surveillance op vele verschillende commerciële toepassingen, zoals:



Beveiliging in actie

Het Royal College of Art in Londen 
gebruikt de HDZ IP PTZ-camera’s van 
Honeywell om zijn personeel, studenten 
en eigendommen te beschermen

Om medewerkers en studenten een veilige omgeving te bieden 

en te voldoen aan hun diverse behoeften, had het Royal College 

of Art (RCA) een beveiligingssysteem nodig dat niet alleen het 

werk van de studenten en de intellectuele eigendommen zou 

beschermen, maar dat ook iedere dag van 's ochtends vroeg 

tot middernacht toegang verschafte tot de gebouwen van het 

College. Het College moest tevens het CCTV-systeem vervangen 

door een systeem dat  in staat was hogere beeldkwaliteit te 

leveren voor beter bewijsmateriaal.

De oplossing van Honeywell
Het RCA was van mening dat de benodigde afbeeldingskwaliteit 

geboden kon worden door het toevoegen van Honeywell 

HDZ-serie IP-PTZ-camera’s (pan/tilt/zoom) aan het bestaande 

beveiligingssysteem. Installateur Red Alert installeerde de  

HDZ-camera’s om de omgeving rond het terrein van het College 

in de gaten te houden.

De voordelen 
•  Een betrouwbaar merk, een betrouwbaar beveiligingssysteem 

– Door kennis van vergelijkbare systemen en ervaring met 
CCTV-systemen van Honeywell bood Red Alert een betrouwbare 
oplossing die voldoet aan de eisen van het College.

•  Innovatieve producten – De HDZ IP-PTZ-camera’s bieden het 
College beelden van de omgeving in hoge kwaliteit, inclusief 
gedetailleerde surveillance van parkeerplaatsen, opslagruimtes 
en rustige ingangen. Nu is zelfs bij slecht licht volledige veiligheid 
gegarandeerd.

•  Verbeterde beeldkwaliteit – Het opgewaardeerde systeem 
biedt heldere, duidelijke en precieze beelden waarop incidenten 
vastgelegd zijn en die als bewijs gebruikt kunnen worden.

•  Flexibel en schaalbaar – Door gebruik te maken van  
IP-technologie kan het systeem nu flexibel en kosteneffectief  
uitgebreid worden, in overeenstemming met de strategische 
richting.

•  Gebruiksgemak – Het verbeterde systeem wordt nu vanaf één 
locatie beheerd met behulp van één gebruikersinterface, voor 
eenvoudigere en soepelere beveiliging van de locatie.

•  Besparing van kosten en middelen – Het geïnstalleerde 
beveiligingssysteem biedt aanzienlijke kostenbesparingen door 
het beperkte beveiligingsteam te ondersteunen met innovatieve 
en betrouwbare beveiligingsmiddelen.

“Het RCA heeft sterk geprofiteerd van de verbeterde beveiliging die deze installatie levert. De duidelijke en precieze beelden van de 
high definition-camera’s van Honeywell zorgen voor een krachtige en betrouwbare beveiliging, en door de eenvoudige integratie met 

ons bestaande CCTV-systeem waren er minder storingen en was de veiligheid altijd gewaarborgd.”

Christopher Franklin, Faciliteitsmanager, Royal College of Art

Ga voor meer hierover en voor andere casestudies van Honeywell naar: 
www.security.honeywell.com/nl/nieuws/casestudy/index.html



Camera’s voor binnen
Model-

nummer
Omschrijving Lens Resolutie

Voeding 
Informatie

HDZ30HD
IP, 1080P, WDR,

TDN, H.264

30x optische zoom 
en 12x digitale zoom 

4,3 tot 129 mm

Hoge definitie 
1080p  

(1920 x 1080) 

24VAC of
PoE+ (25,5w) 

HDZ22HDX
IP, 1080P, WDR,

TDN, H.264

22x optische zoom 
en 12x digitale zoom 

4,3 tot 94,6 mm

Hoge definitie 
1080p  

(1920 x 1080)

24VAC of 
PoE+ (25,5w)

HDZ30X
IP, 720 x 576, 

WDR, TDN, H.264

30x optische zoom 
en 12x digital zoom 

3,4 tot 102 mm

Standaard 
Definitie D1 
(720 x 576, 

570K effectieve 
pixels)

24VAC of 
PoE+ (20w)

HDZ30AX
Analoog, 650TVL,

WDR, TDN

30x optische zoom 
en 12x digitale zoom 

3,4 tot 102 mm
650 TVL 24VAC (20w)

Camera’s voor buiten
Model-

nummer
Omschrijving Lens Resolutie

Voeding 
Informatie

HDZ30HDE
IP, 1080P, WDR, 

TDN, H.264

30x optische zoom 
en 12x digitale zoom 

4,3 tot 129 mm

Hoge definitie 
1080p  

(1920 x 1080) 

24VAC of
PoE++ (59w) 

HDZ22HDEX
IP, 1080P, WDR, 

TDN, H.264

22x optische zoom 
en 12x digitale zoom  

4,3 tot 94,6 mm

Hoge definitie 
1080p  

(1920 x 1080)

24VAC of
PoE++ (59w)

HDZ36EX
IP, 720 x 576, 

WDR, TDN, H.264

36x optische zoom 
en 12x digitale zoom  

3,4 tot 122,4 mm

Standaard 
Definitie D1 
(720 x 576, 

570K effectieve 
pixels)

24VAC of
PoE++ (57w)

HDZ36EAX
Analoog, 650TVL, 

WDR, TDN, 

36x optische zoom 
en 12x digitale zoom 

3,4 tot 122,4 mm
650 TVL 24VAC (50w)

Kappen voor HDZ-modellen

HDZVRSMKAC
Rookkleurig polycarbonaat acrylglas voor HDZ-serie 

hangende kap

HDZIK10AC
Transparant IK10 vandalismebestendig acryl voor HDZ-serie 

(standaard-kap voor HDZ30HD/E)

Overzicht HDZ PTZ-serie 



Meer informatie over Honeywell leest u op: 

www.honeywell.com/security/nl
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Model Omschrijving Model Omschrijving

HDXWM2
Binnen en buiten 

muurmontage
HDXPMA2

Mastverbindingsstuk 
voor HDXWM2

HDXCMA1
Hoekverbindingsstuk 

voor HDXWM2
HDPRM2

Borstwering en 
dakmontage

HDCM1
Plafondbevestiging 

binnenpendel
HDZINBKT

Verzonken 
plafondbeugel voor 
montage HDZ-serie

517082-7130

Verzonken plafond 
PTZ-steunplaat 
Gebruiken bij 
installatie van 

HDZINBKT, voor 
ieder verzonken 

model in tegelplafond 
of wanneer extra 

ondersteuning nodig is

HDXSM1

Halve 
zwanenhalsbeugel 

met 1,5" NPT is 
ontwikkeld voor 
paalbevestiging 

buiten

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Montagemiddelen en accessoires


