NetAXS-123
Video Add-on Kit

Video toevoegen aan uw toegangsbeheersysteem hoeft niet
ingewikkeld of duur te zijn. Met de NetAXS-123 Add-on Kit
voegt u videofunctionaliteit toe aan elk NetAXS-123-paneel.
Zo kunt u live video bekijken en video opnemen zonder te
hoeven investeren in een NVR of DVR. Het systeem begint
met opnemen wanneer er een door u bepaalde
toegangscontrolegebeurtenis plaatsvindt, dus continu opnemen
is niet nodig. Dit is een eenvoudige en betaalbare manier om
video in uw systeem te integreren voor het controleren van uw
alarmen en gebeurtenissen voor toegangscontrole.
NetAXS-123 met video is ideaal voor locaties met één, twee of
drie deuren, en het is een schaalbaar systeem, dus wanneer
uw behoeften veranderen kunt u altijd deuren toevoegen. Met
deze zeer geavanceerde technologie kunt u in real-time alle
gebeurtenissen met betrekking tot toegangscontrole en
alarmen beoordelen om verliezen te voorkomen.

U kunt live video bekijken en opgeslagen videobeelden
terughalen en exporteren. Ook hebt u via elke webbrowser
eenvoudig toegang tot uw systeem, 24 uur per dag. Omdat
video alleen wordt opgenomen als er zich daadwerkelijk
dingen voordoen, hebt u geen dure opslagcapaciteit nodig.
NetAXS-123 is eenvoudig, schaalbaar en flexibel. En nu nog
beter, met de kracht van video.
Belangrijkste eigenschappen van het systeem
• Geen NVR of DVR nodig
• Gebeurtenisgebaseerd opnemen – uitgebreide
opslagcapaciteit is dus niet meer nodig
• Opgenomen videobeelden terughalen en exporteren
• Live video bekijken en opnemen door maximaal drie
camera's.

S Y S T E E M I N F O R M AT I E
Eenvoudig te installeren:

Inhoud kit:
Plug in.
Steek de Honeywell 64 GD
USB-geheugenstick in
het systeem.

Honeywell 64 GD
USB-geheugenstick
Systeemdiagram

Stel het systeem in.
• Compatibele camera’s
worden automatisch
gedetecteerd.
• Configureer de camera’s
• Stel opnameregels in

Bekijk videobeelden.
Bekijk uw opgenomen
fragmenten en live video

Adapterkabel

Product-CD
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SYSTEEMVOORDELEN
Automatische detectie van camera's

Opgenomen videobeelden afspelen

NetAXS-123 detecteert automatisch IP-camera’s van
Honeywell die zich op hetzelfde subnet bevinden. Bovendien
wordt de cameralijst automatisch bijgewerkt door het paneel
wanneer de camera wordt aangesloten op of losgekoppeld
van het netwerk. Wanneer de camera is gedetecteerd, wordt
het IP-adres ingesteld. Zo kunt u snel en eenvoudig
beschikbare camera's selecteren voor het bekijken van live
of opgenomen video.

De mogelijkheid om opgenomen videobeelden te kunnen bekijken
is essentieel voor een systeem waarin toegangsbeheer en
videobewaking zijn geïntegreerd. NetAXS-123 met videofunctie stelt u
in staat om opnames te maken van toegangscontrolegebeurtenissen
en het opgenomen videofragment af te spelen. De bedienelementen
omvatten Afspelen/Pauzeren, Versneld afspelen/Vertraagd afspelen en
Stoppen. Een fragment kan ook worden geëxporteerd naar een pc,
via de Exportfunctie.

Live video bekijken
Eenvoudigere installatie
Met NetAXS-123 met video kunt u rechtstreeks vanaf de
NetAXS-123 webpagina's het IP-adres, de naam en de
instellingen van een camera configureren. Via deze
vereenvoudigde installatieprocedure kunt u ook de
opnameresolutie en fragmentduur selecteren en live video van
de camera bekijken voordat u de instellingen bevestigt.

NetAXS-123 met videofunctie biedt net als andere toepassingen
voor videobewaking de mogelijkheid voor het bekijken van live
video. Live video van vier camera’s kan gelijktijdig worden
weergegeven op een 2x2 videopaneel. Dit is erg handig voor het
bewaken van externe locaties – klanten kunnen zien wat er op
hun locaties gebeurt, zonder er fysiek aanwezig te hoeven zijn.
En elk van de vier live-weergaves kan, voor meer details, worden
weergegeven in de modus voor volledig scherm.
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S P E C I F I C AT I E S E N F U N C T I E S
Gebeurtenisgebaseerd opnemen

Opgenomen video

• Video-opname wordt gestart bij aanbieden van kaart
of bij gebeurtenissen

• Instelbare opnameduur

• Neemt alleen relevante gebeurtenissen op
– Opnamen waarop geen activiteit te zien is, worden verwijderd

– Opnameduur vóór de gebeurtenis kan worden ingesteld tussen 0
en 15 seconden

• Onafgebroken opnemen is niet meer nodig

– Opnameduur na de gebeurtenis kan worden ingesteld tussen 0
en 60 seconden

• Opnameregels kunnen door de gebruiker worden geconfigureerd

– Maximale opnameduur per fragment bedraagt 60 seconden

Autonome toegang en videobeelden
• Geen DVR of NVR nodig
• Opgenomen video wordt opgeslagen op de 64 GB USB-stick
van Honeywell
• NetAXS-123 toegangscontrolefunctie
• Videofunctie beschikbaar voor TCP/IP-panelen (gateways)
• Alleen voor internet – gebruik voor volledige video-integratie
WIN-PAK®

Camera's
• IP-camera’s die zich op hetzelfde subnet bevinden als NetAXS-123
worden automatisch gedetecteerd
• Ondersteunde Honeywell-camera’s:
– Performance-serie – NTSC en PAL
- HD (HD45IP, HD55IP, HD45IPX, HD55IPX)
- VGA (HD44IP, HD54IP, HD44IPX, HD54IPX)
– equIP®-serie – NTSC en PAL
- HD (HD3MDIH, HD4MDIH, HCD5MIH)
- HD (HD3MDIHX, HD4MDIHX, HCD5MIHX)
- WDR (HD3MWIH, HD4MWIH, HCD5WIH)
- WDR HD-serie (HD3MWIHX, HD4MWIHX, HCD5WIHX)
• Alleen camera’s van Honeywell worden ondersteund
• Maximaal drie camera’s voor opnemen
• Selectie van vier camera’s (van de max. 12) voor gelijktijdig
bekijken van live video.

Honeywell USB-geheugenstick
• Er moet altijd een Honeywell USB-geheugenstick zijn ingestoken
om de videofunctie te kunnen gebruiken
• Op de 64 GB USB-stick kunt u het volgende opslaan:
– 25.000 videofragmenten (fragmenten van 30 sec., VGA, 5 bps)
– 12.500 videofragmenten (fragmenten van 30 sec., 720 pixels,
1 bps)

• Opnameresoluties en beelden per seconde (bps):
– CIF (320x192)

15 bps, 15 GOP, 512 kbps

– VGA (640x368)

5 bps, 5 GOP, 512 kbps

– WVGA (800x448)

5 bps, 5 GOP, 512 kbps

– HD (1280x720)

1 bps, 1 GOP, 1000 kbps

• Opgenomen videofragmenten bekijken via de webpagina voor
alarmen of gebeurtenissen
– Bedieningselementen Vooruit spoelen, Pauzeren, Terugspoelen
en Stoppen
• Mogelijkheid voor het in volledig scherm bekijken van opgenomen
en live video
• Ingebouwd hulpprogramma voor export van fragmenten
– Zet videofragment over naar pc
– Fragment kan worden bekeken via Media Player op de pc

Computer- en softwarevereisten:
• Systeemvereisten
– Aanbevolen:
- Dual Core Intel® Xeon® W3503, 2.3 GHz, 2 GB RAM
- Grafische kaart (128 MB RAM)
– Minimum:
- Pentium IV CPU, 3,1 GHz, 1 GB RAM
- Grafische kaart (32 MB RAM)
• Vereisten besturingssysteem:
– Windows XP SP3 met:
- Internet Explorer 6.0 of 8.0
- Windows Media Player 9
– Windows 7 SP1 32-bits/64-bits met:
- Internet Explorer 8.0 of 9.0
- Windows Media Player 12
• Vereiste software:
– Xvid versie 1.3.2 is vereist
– Staat op de CD die bij de NetAXS-123 met videofunctie is
meegeleverd, en wordt als onderdeel van de installatie geïnstalleerd
• Software die door NetAXS-123 met videofunctie op de pc
wordt geladen:
– Het NetAXS VID ActiveX-onderdeel wordt via het NetAXS-123paneel bij het eerste bezoek aan een van de webpagina’s voor
video- of camera-installatie geleverd en geïnstalleerd op de pc
van de gebruiker
• Ondersteunde internetbrowsers:
– Internet Explorer 9
– Internet Explorer 8
– Internet Explorer 6
• Maximaal drie gelijktijdig aangemelde gebruikers
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BESTELGEGEVENS
NetAXS-123-deuroplossingen
NX1P

NetAXS-123: Eén deur, compacte (kunststof) behuizing - PoE of externe voeding

NX2P

NetAXS-123: Twee deuren, compacte (kunststof) behuizing - PoE of externe voeding

NX1MPS

NetAXS-123: Eén deur, standaardbehuizing (metaal) met sabotageschakelaar en aansluitblok. Omvat 4 A-,
12 VDC-uitgang/100-240 VAC ingangsvoeding en 12V, 7 AH accu.

NX2MPS

NetAXS-123: Twee deuren, standaardbehuizing (metaal) met sabotageschakelaar en aansluitblok. Omvat 4 A-,
12 VDC-uitgang/100-240 VAC ingangsvoeding en 12V, 7 AH accu.

NX3MPS

NetAXS-123: Drie deuren, standaardbehuizing (metaal) met sabotageschakelaar en aansluitblok. Omvat 4 A-,
12 VDC-uitgang/100-240 VAC ingangsvoeding en 12V, 7 AH accu.

Add-on kaarten (voor oplossingen met één of twee deuren)
NXD1

NetAXS-123: 1-deurs add-on kaart (toevoeging van één deur aan een bestaand 1-deurs systeem = twee deuren)

NXD2

NetAXS-123: 2-deurs add-on kaart (toevoeging van twee deuren aan een bestaand 1-deurs systeem = drie deuren)

Video Add-on Kit

NX123VIDE

De NetAXS-123 Video Add-on Kit omvat onder andere:
- Honeywell 64 GB USB-geheugenstick, adapterkabel en product-cd
- Talen: Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Tsjechisch, Chinees, Arabisch, Russisch en Portugees

IP-camera's uit de Performance-serie van Honeywell
HD44IPX

Camera voor binnen, H.264, Dag/Nacht, PAL - VGA

HD54IPX

Camera voor binnen en buiten, H.264, Dag/Nacht, PAL - VGA

HD55IPX

Camera voor binnen en buiten, HD 720 pixels (1280 x 720), H.264, Dag/Nacht, PAL

HD45IPX

Camera voor binnen, HD 720 pixels (1280x720), H.264, Dag/Nacht, PAL

®

equIP IP-camera’s
HD3MDIHX

Camera voor binnen, HD 720 pixels, H.264, 3,3-12mm VFAI, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL

HD4MDIHX

Camera voor binnen en buiten, HD 720 pixels, H.264, 3,3-12 mm VFAI, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE
802.3af, PAL

HCD5MIHX

Boxcamera, HD 720 pixels, H.264, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL

HD3MWIHX

Camera voor binnen, Wide Dynamic Range, 720 pixels, H.264, 3,3-12mm VFAI, True Day/Night, 24 VAC of
PoE IEEE 802.3af, PAL

HD4MWIHX

Camera voor binnen en buiten, Wide Dynamic Range, 720 pixels, H.264, 3,3-12 mm VFAI, True Day/Night,
24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL

HCD5WIHX

Boxcamera, Wide Dynamic Range, 720 pixels, True Day/Night, 24 VAC of PoE IEEE 802.3af, PAL

Meer informatie over Honeywell leest u op
www.honeywell.com/security/nl
Honeywell Security Group
Ampèrstraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland
Tel: +31 (0)299 410 200
www.honeywell.com

HAS-NA123VD-01-NL(1012)DS-E
Oktober 2012
© 2012 Honeywell International Inc.

