
IP Video Selection Guide

YOUR PARTNER OF CHOICE
IN IP SECURITY

Keuzegids videobewaking

Uitgelicht prodUctaanbod op het gebied van 
ip- en analoge videobewaking



bij honeywell beschikken we over de toewijding, de technologie en de 
middelen om de beste oplossingen voor videobewaking op de huidige 
markt te bieden.

we bieden zowel oplossingen voor ip-video als analoge video, waaronder 
camera’s, domecamera’s, lenzen, toetsenborden, hybride dvr’s, nvr’s, 
video-analyses en meer. 

dankzij onze gedegen ervaring en de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van onze geïntegreerde videosystemen kunnen we aan de 
bestaande en toekomstige beveiligingsbehoeften van onze klanten 
voldoen door complete systemen aan te bieden die bij elk budget en 
elke installatie passen.

Keuzegids Videobewaking



IP-minidomes voor binnen

*werkelijke bitsnelheid is afhankelijk van scène en beweging.

Onderdeelnummer 
Honeywell HD44IPX HD45IPX HD3MDIHX HD3MWIHX HD3HDIHX

beschrijving vga, Softwarematige day/night 720p, Softwarematige day/night 720p, true day/night 720p, wide dynamic,  
true day/night 1080p, true day/night

videocompressie dual-stream h.264 en MJpeg

beeldsensor ¼ inch cMoS 1/3" cMoS 1/2,7" cMoS

resolutie beeldsnelheid
 (bps)
640 x 480 25
640 x 360 25
320 x 240 25
320 x 180 25

  bitsnelheid  opslag/dag 
  (Mbps)*  (gb)
  0.84  8.86
 0.70  7.39
 0.32  3.33
 0.25  2.58

 bitsnelheid  opslag/dag 
  (Mbps)*  (gb)

 bitsnelheid  opslag/dag 
  (Mbps)*  (gb)

 bitsnelheid  opslag/dag 
  (Mbps)*  (gb)

 bitsnelheid  opslag/dag 
  (Mbps)*  (gb)

resolutie beeldsnelheid
 (bps)
1920 x 1080 25
1280 x 720 25
800 x 450 25
640 x 360 25
320 x 180 25 

 bitsnelheid  opslag/dag 
  (Mbps)*  (gb)

 bitsnelheid opslag/dag
 (Mbps)* (gb)

 1.8 18.98
 1.2 12.65
 0.6 6.33
 0.21 0.89

 bitsnelheid opslag/dag
 (Mbps)* (gb)

 1.8 18.98
 1.2 12.65
 0.6 6.33
 0.21 0.89

 bitsnelheid opslag/dag
 (Mbps)* (gb)

 2.7 28.48 
 1.8 18.98
 0.9 9.49 
 0.315 3.32 

 bitsnelheid opslag/dag
 (Mbps)* (gb)
 3 31.6
 1.4 14.8 
 0.75 7.91
 0.4 4.22 
 0.2 2.11 

S/r-verhouding 50 db of meer (agc uit)

lens 3,3-12 mm varifocale auto-irislens, F1.6 true day/night (tdn), 3 mm-9 mm 
gemotoriseerde focus en zoom, F1.2 

Minimale belichting 0,25 lux bij 50 ire, F1.6, 0,11 lux bij 30 ire, F1.6 0,14 lux bij 50 ire, F1.6 0,25 lux bij 50 ire, F1.2 
0,11 lux bij 30 ire, F1.2

ingangsspanning 24 vac, poe ieee 802.3af

Min. vereisten webbrowser pentium iv cpU 3,1 ghz of sneller, 2 gb raM windows Xp®, windows 7 (32/64), windows 2k8 (64) internet explorer 6, 7 of 8

ondersteunde protocollen http, tcp, rtSp, rtp, Udp, arp, dnS, rtcp, Ftp, icMp, dhcp, bonjour, igMp, telnet 

Stroomverbruik 3,5 w 5,0 w (max.) 24 v ac poe: pd type 1 klasse 2

overig detectie van camerasabotage. videobewegingsdetectie. digitale ruisonderdrukking. pSia-ondersteuning

bevestigingstypen hd3-Mk1 
(wand-en hangende montage)

hd3-Mk1 
(wand-en hangende montage)

hd3-Mk1 
(wand-en hangende montage)

hd3-Mk1 
(wand-en hangende montage)

hd3-Mk1  
(wand-en hangende montage)



*werkelijke bitsnelheid is afhankelijk van scène en beweging.

Vandalismebestendige IP-minidomes voor binnen en buiten

Onderdeelnummer 
Honeywell HD54IPX HD55IPX HD4MDIHX HD4MWIHX HD4HDIHX

beschrijving vga, Softwarematige day/night 720p, Softwarematige day/night 720p, true day/night 720p, wide dynamic,  
true day/night 1080p, true day/night

videocompressie h.264 en MJpeg

beeldsensor ¼ inch cMoS 1/3" cMoS 1/2,7" cMoS

resolutie beeldsnelheid
 (bps)
640 x 480 25
640 x 360 25
320 x 240 25
320 x 180 25

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)
 0.84 8.86
 0.70 7.39
 0.32 3.33
 0.25 2.58

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)

resolutie beeldsnelheid
 (bps)
1920 x 1080 25
1280 x 720 25
800 x 450 25
640 x 360 25
320 x 180 25 

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)

 1.8 18.98
 1.2 12.65
 0.6 6.33
 0.21 0.89

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)

 1.8 18.98
 1.2 12.65
 0.6 6.33
 0.21 0.89

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)

 2.7 28.48 
 1.8 18.98
 0.9 9.49 
 0.315 3.32 

 bitsnelheid opslag/dag 
 (Mbps)* (gb)
 3 31.6
 1.4 14.8 
 0.75 7.91
 0.4 4.22 
 0.2 2.11 

S/r-verhouding 50 db of meer (agc uit)

lens 3,3-12 mm varifocale auto-irislens, F1.6 true day/night (tdn), 3-9 mm 
gemotoriseerde focus en zoom, F1.2

Minimale belichting 0,25 lux bij 50 ire, F1.6 0,11 lux bij 30 ire, F1.6 0,14 lux bij 50 ire, F1.6 0,25 lux bij 50 ire, F1.2 
0,11 lux bij 30 ire, F1.2

ingangsspanning 24 vac, poe ieee 802.3af

Min. vereisten webbrowser pentium iv cpU 3,1 ghz of sneller, 2 gb raM windows Xp®, windows 7 (32/64), windows 2k8 (64) internet explorer 6, 7 of 8

ondersteunde protocollen http, tcp, rtSp, rtp, Udp, arp, dnS, rtcp, Ftp, icMp, dhcp, bonjour, igMp, telnet 

Stroomverbruik 3,5 w 5,0 w (max.) 24 v ac poe: pd type 1 klasse 2

beschermingsklasse ip 66 ip 66 ip 66 ip 66 ip 66

overig detectie van camerasabotage. videobewegingsdetectie. digitale ruisonderdrukking. pSia-ondersteuning

bevestigingstypen  hd4dip-wk hd4dip-pk 
 (wand) (hangend) 

 hd4dip-wk hd4dip-pk 
 (wand) (hangend) 

 hd4dip-wk hd4dip-pk 
 (wand) (hangend)

 hd4dip-wk hd4dip-pk 
 (wand)  (hangend)

 hd4dip-wk hd4dip-pk 
 (wand) (hangend)



*werkelijke bitsnelheid is afhankelijk van scène en beweging.

IP-boxcamera’s en -lenzen

Onderdeelnummer Honeywell HCD5MIHX HCD5WIHX HCD5HIHX

beschrijving 720p, true day/night 720p, wide dynamic, true day/night 1080p, true day/night

videocompressie h.264 en MJpeg

beeldsensor 1/4" cMoS 1/3" cMoS 1/2,7" cMoS

resolutie beeldsnelheid
 (bps)
1920 x 1080 25
1280 x 720 25
800 x 450 25
640 x 360 25
320 x 180 25 

  bitsnelheid opslag/dag 
  (Mbps)* (gb)

  1.8 18.98
  1.2 12.65
  0.6 6.33
  0.21 0.89

  bitsnelheid opslag/dag 
  (Mbps)* (gb)

  2.7 28.48 
  1.8 18.98
  0.9 9.49 
  0.315 3.32 

  bitsnelheid opslag/dag 
  (Mbps)* (gb)
  3 31.6 
  1.4 14.8 
  0.75 7.91
  0.4 4.22 
  0.2 2.11 

S/r-verhouding 50 db of meer (agc uit)

lens aanbevolen lenzen: hld3v8Mpd of hlM45v13Mpd

Minimale belichting 0,6 lux bij 50 ire, F1.3 0,25 lux bij 30 ire, F1.3 0,1 lux bij 50 ire, F1.2 0,18 lux bij 50 ire, F1.2

ingangsspanning 24 vac, poe ieee 802.3af

Min. vereisten webbrowser pentium iv cpU 3,1 ghz of sneller, 2 gb raM windows Xp®, windows 7 (32/64), windows 2k8 (64) internet explorer 6, 7 of 8

ondersteunde protocollen http, tcp, rtSp, rtp, Udp, arp, dnS, rtcp, Ftp, icMp, dhcp, bonjour, igMp, telnet

Stroomverbruik 5,0 w (max.) 24 vac  
3,5 w (max.), poe

5,0 w (max.) 24 v ac 
poe: pd type 1 klasse 2

overig detectie van camerasabotage. videobewegingsdetectie. digitale ruisonderdrukking. pSia-ondersteuning

bevestigingstypen hbc5wt beugel voor wand-/plafondmontage



Lenzen

Onderdeelnummer Honeywell HLD3V8MPD HLM45V13MPD

beeldgrootte   1/4" 1/3"  1/4" 1/2" 1/3"

lensmontage cS (metalen montagestuk) cS (metalen montagestuk)

brandpuntsafstand 3,0-8,0 mm (2,7 x) 4,5-13,2 mm (2,9 x)

Max lensopeningsverhouding 1: 1.2 1: 1.8

beeldhoek  d
  h
  v

  84.8°-33° 115.8°-43.9º
  67.3°-26.5° 90.7°-35.2°
  50.2°-19.9° 67.3°-26.5°

  56.08°-20.13° 75°-26.82°
  44.80°-16.12° 60°-21.5°
  33.56°-12.10° 44.8°-16.12°

operationeel bereik  iris
  Focus
  Zoom

F1.2 ~ t360
0,3 m – oneindig

3,0-8,0 mm

F1,8 ~ t360
0,5 m – oneindig

4,5-13,2 mm

irisregeling   dc auto 4-pin dc handmatig

lengte achterzijde flens 12,5 mm 12,5 mm

brandpuntsafstand achter tele/groothoek 7,8 mm/7,8 mm 18,83-8,78 mm

Spoelweerstand  aandrijfspoel:
  dempspoel:

190 ohms
855 ohms

n.v.t.
n.v.t.

Stroomverbruik (max bij 4 v wisselstroom 22 ma 22 ma

afmetingen (l x b x h) 37 x 48,2 x 55 mm 42 x 61 mm

gewicht 61 g 148 g

constructie  behuizing
  afwerking:

abS-plastic
Zwart

Metaal
Zwart

temperatuur  in bedrijf:
  opslag:

-10°c tot 50°c
-20°c tot 60°c

-10°c tot 50°c
-20°c tot 60°c

relatieve vochtigheid tot 90 % tot 90 %



Onderdeelnummer Honeywell MAXPRO® NVR XE (Xpress-editie) 
HNM8XE1T0X/HNM16XE1T0X

MAXPRO® NVR SE (Standard Edition) 
HNM16SE1T0X/HNM32SE1T0X

video-ingangen 1-16 1-32

ip-streams tot 16 tot 32

videoanalyse via integratie met MaXpro vMS via integratie met MaXpro® vMS

gegevensregistratie (poS/atM/alarM) geen poS, geen atM, geïntegreerd optioneel alarm geen poS, geen at M, geïntegreerd optioneel alarm

video-uitgangen (lokaal) vga 2 x dvi/Svga

opnamesnelheid (bpS) 200 960

compressie Mpeg-4, h.264 afhankelijk van ip-camera Mpeg-4, MJpeg, h.264

opnameresolutie verschillende instellingen, waaronder hd afhankelijk van ip-camera verschillende instellingen, waaronder hd afhankelijk van ip-camera

besturingssysteem windows 7 windows 7

interne opslag 1 tb 500 gb, 1 tb, 2 tb, 4 tb, 8 tb, 12 tb, 16 tb, 24 tb

audiokanalen 1 lijn in/Microfoon 1 lijn uit

alarmingangen/besturingsuitgangen afhankelijk van camera Ja, via camera-i/o

cd- of dvd-station dvd-rw dvd-rw

USb-poorten 2 USb 2.0-poorten aan voorzijde 4 USb 2.0-poorten aan achterzijde 2 poorten aan achterzijde

toetsenbordbediening Ja, met hJc5000 en hJk7000 Ja, met hJc5000 en hJk7000

afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 396,5 x 349,1 x 109,3 mm 483 x 686 x 89 mm

ondersteunde besturingssystemen voor 
softwarebesturing op afstand windows Xp, windows 7 (32 en 64 bit) windows Xp, windows 7 (32 en 64 bit)

lokale gebruikersinterface Ja Ja

grafische gebruikersinterface Ja Ja

live-video Ja Ja

ptZ-bediening Ja Ja

audio Ja Ja

ophalen Ja Ja

clip genereren Ja Ja

Zoekopdrachten datum/tijd, tijdslijn, tijdsprong, bladwijzers, voorbeeld, 
filmstripweergave en gebeurtenis

datum/tijd, tijdslijn, tijdsprong, bladwijzers, voorbeeld, 
filmstripweergave en gebeurtenis

Software voor externe toegang inbegrepen inbegrepen

Max. aantal live-videostreams 80 80

Max. aantal sessies voor ophalen video 5 10

gebruikers 10 10

alarmmeldingen Ja Ja

Multi-site Software Ja, beheert camera’s van meerdere MaXpro nvr’s via één interface tot 128 camera’s en 10 clients. Typenummer: HNMVIEWER

Netwerkvideorecorders

Scan de  
QR-code en  

download meteen 
de gratis MAXPRO 

Mobile App 
voor MAXPRO

appStore

Gratis mobiele app 

beschikbaar voor 

externe toegang!



IP-videobeheersysteem

Onderdeelnummer Honeywell MAXPRO® VMS MAXPRO® VMS Lite

Maximum aantal camera’s 64, kan worden geüpgraded tot een onbeperkt aantal camera´s 64, kan worden geüpgraded tot maximaal 128 camera´s

Maximum aantal clients 1, kan worden geüpgraded tot een onbeperkt aantal clients 1, kan worden geüpgraded tot maximaal 3 clients

videobewaartijd onbeperkt

indeling voor exporteren video Secure data container, Mpeg, wMv, avi (afhankelijk van dvr/nvr)

digitaal videocertificaat Ja, inclusief verificatiehulpprogramma/-weergave

archivering naar netwerkopslag Ja, afhankelijk van nvr

rapportage Ja, rapporteren systeem- en gebruikersgebeurtenissen

integratie met toegangsbeheer* Ja, met pro-watch® en alarmen van derden, eenvoudige aScii interface ook beschikbaar

integratie met matrixschakelaars* Ja, met matrixswitchers van videobloX, MaXpro en matrixswitchers van derden Ja, met videobloX en MaXpro

true hybrid Matrix Ja, analoge camera’s bekijken op digitale monitoren en ip-camera’s via analoge matrix

integratie met dvr/nvr* Ja, rapid eye™, Fusion, enterprise, MaXpro® nvr Se,
hrSd, hrXd en recorders van derden

Ja, rapid eye™, Fusion, enterprise, MaXpro® nvr Se,
ip engine (dvM-upgrade), hrSd en hrXd

beschikbaarheid van Sdk 
(softwareontwikkelingspakket)

Ja, krachtig Sdk (softwareontwikkelingspakket) beschikbaar voor integratie met 
software van derden

ondersteuning van videoanalyse Ja, via server of camera, nvr/dvr-specifiek

MaXpro vMS-serverredundantie Ja

nvr/dvr-redundantie Ja, nvr/dvr-specifiek

encoderredundantie Ja, encoderspecifiek

gecentraliseerd beheer Ja, alle gebruikers en apparaten lokaal of op afstand beheren

databasegrootte SQl express, optioneel volledige SQl

Macrotaal Ja, uitgebreide aangepaste acties creëren op basis van systeemgebeurtenissen en gebruikersingangen

plattegrondfunctie Ja

alarmbeheer Met behulp van geavanceerd alarmbeheer kunt u video bekijken die is opgenomen voor, tijdens of na een alarmgebeurtenis 
en kunt u live video bekijken van de camera die het alarm heeft opgenomen

opnameopties continue opname, gebeurtenisopname, door gebruiker gestarte opname en geplande opname

videowand Ja, alle systeemmonitoren digitaal of analoog bewaken vanaf elk werkstation of vanaf een Ultrakey controllertoetsenbord

aangepast salvo Ja, een aangepast ‘mijn salvo’ en ‘gedeeld salvo’ creëren

berichtenfunctie voor gebruiker Ja, een melding versturen naar een andere gebruiker of monitor via videopush

video Surround Ja, bij elkaar gelegen camera’ s met elkaar verbinden voor snel volgen

live videobediening Scherpte, wazig, helderheid, contrast, tint, verzadiging, beeldverhouding handhaven, opgerekt, origineel formaat en beeldspiegel, interlace en de-interlacing  
(nvr/dvr-specifiek)

Zoekfuncties tijd/datum, tijdslijn, momentopname, tijdsprong Fwd/rev, bladwijzers, gebeurtenissen

toetsenbordbediening
hJk7000 of hJc5000

 hJk7000 kleurentouchscreen programmeerbaar keybord hJc5000 kleurenscherm programmeerbaar keybord

*ga naar de honeywell open technology alliance-website via www.honeywell.com/security/hota voor de volledige lijst met geïntegreerde functies.



Analoge minidomes voor binnen

Onderdeelnummer 
Honeywell HD40X HD60X HD61X HD3CHSX HD3UX

beschrijving 380 tv-lijnen, kleur 380 tv-lijnen, day/night 380 tv-lijnen, day/night 540 tv-lijnen, day/night 540 tv-lijnen, day/night

breed dynamisch bereik 120 db maximaal

beeldsensor 1/3" Sony Super had ccd 1/3" Sony Super had ccd 1/3" Sony Super had ccd 1/3" Sony Super had2 ccd 1/3" wdr met dpS-imager

S/r-verhouding >50 db (agc uit) >50 db (agc uit) >50 db (agc uit) 50 db 50 db

lens vast (3,8 mm) vast (4 mm) varifocale handmatige iris (4-9 mm) varifocale auto-iris: (2,8-10,5 mm) varifocale auto-iris (2,8-10,5 mm)

Minimale belichting 0,1 lux 0,0 lux 0,0 lux 0,2 lux 0,4 lux bij F1.2

belichting 24 infrarood led (850 nm, 30°) 20 infrarood led (850 nm, 30°)

bereik van infrarood 
led afhankelijk van 
weerspiegeling

Max. 15 m Max. 20 m

privacy-functie  aan/Uit 4 programmeerbare zones

bewegingsdetectie 
detectie aan/Uit 64 programmeerbare zones

automatische elektronische 
sluiter 1/60-1/100,000 seconde 1/60-1/100,000 seconde 1/60-1/100,000 seconde 1/60-1/100,000 seconde 1/60-1/100,000 seconde

ingangsspanning alleen 12 vdc alleen 12 vdc alleen 12 vdc 12 v-gelijkstroom/24 
v-wisselstroom

12 v-gelijkstroom/24 
v-wisselstroom

voeding verbruik Maximaal 2 w Maximaal 5 w Maximaal 4,5 w Maximaal 3,5 w Maximaal 3,5 w

voeding 12 vdc pSUper12vdc pSUper12vdc pSUper12vdc  
pSUper12vdc pSUper12vdc

bevestigingstypen hd3-Mk1 geen montage beschikbaar



Analoge minidomes voor binnen en buiten

Honeywell Partnummer HD4D3SX HD4D9X HD4DIRSX HD4DAFSX HD4USX

beschrijving 600 tv-lijnen, true day/night 540 tv-lijnen, true day/night 600 tv-lijnen, true day/night 600 tv-lijnen, true day/night 690 horizontale tv-lijnen,  
Ultra wide dynamic, true day/night

breed dynamisch bereik  120 db maximaal

beeldsensor 1/3" Sony Super had ccd ii 1/3" Sony Super had ccd ii 1/3" Sony Super had ccd ii 1/3" Sony Super had ccd ii 1/3" digitale beeldinrichting 
met wdr

S/r-verhouding >50 db (agc uit) >50 db (agc uit) >50 db (agc uit) >50 db (agc uit) >50 db (agc uit)

lens varifocale auto-iris (3,3-12 mm) varifocale auto-iris (9-22 mm) varifocale auto-iris (3,3-12 mm) auto-focus mechanische zoom 
(1,9; 2,9-8,5 mm) varifocale auto-iris (3,3-12 mm)

Minimale belichting dag (0,6 lux), nacht (0,45 lux) dag (0,4 lux), nacht (0,24 lux) 0,0 lux dag (0,60 lux), nacht (0,15 lux, met 
externe infrarood-belichting) dag (0,4 lux), nacht (0,0 lux)

belichting 18 infrarood led (850 nm, 30°)

bereik van infrarood 
led afhankelijk van 
weerspiegeling

Max. 18 m

digitale ruisonderdrukking hoog/Midden/laag hoog/Midden/laag hoog/Midden/laag hoog/Midden/laag hoog/Midden/laag

lange digitale sluitertijd 2X-128X 2X-128X 2X-128X 2X-128X

privacy-functie aan/Uit 4 programmeerbare zones aan/Uit 4 programmeerbare zones aan/Uit 4 programmeerbare zones aan/Uit 4 programmeerbare zones

bewegingsdetectie 
detectie Ja Ja Ja Ja Ja

automatische 
elektronische sluiter 1/60-1/120,000 seconde 1/60-1/120,000 seconde 1/60-1/120,000 seconde 1/60-1/120,000 seconde 1/60-1/120,000 seconde

ingangsspanning 12 v-gelijkstroom/24 
v-wisselstroom

12 v-gelijkstroom/24 
v-wisselstroom

12 v-gelijkstroom/24 
v-wisselstroom

12 v-gelijkstroom/24 
v-wisselstroom

12 v-gelijkstroom/24 
v-wisselstroom

voeding verbruik
Max. 3,5 w (verwarming 

uitgeschakeld), Max. 13 w 
(verwarming ingeschakeld)

Max. 3,5 w (verwarming 
uitgeschakeld), Max. 13 w 
(verwarming ingeschakeld)

Max. 4,8 w (met 
infraroodbelichting) Max. 13 w  

(met infrarood-belichting, 
verwarming ingeschakeld)

Max. 3,5 w (verwarming 
uitgeschakeld), Max. 13 w 
(verwarming ingeschakeld)

Max. 3,5 w (verwarming 
uitgeschakeld), Max. 13 w 
(verwarming ingeschakeld)

voeding 12 vdc hptv1202d hptv1202d hptv1202d hptv1202d hptv1202d

bevestigingstypen  hd4ch-wk hd4ch-pk 
 (wand) (hangend)

 hd4ch-wk hd4ch-pk 
 (wand) (hangend)

 hd4ch-wk hd4ch-pk 
 (wand) (hangend)

 hd4ch-wk hd4ch-pk 
 (wand) (hangend)

 hd4ch-wk hd4ch-pk 
 (wand) (hangend)



Analoge minidomes voor binnen en buiten

Honeywell Partnummer HD50PX HD51PX HD70PX HD73PX

beschrijving 600 tv-lijnen, kleur 600 tv-lijnen, kleur 600 tv-lijnen, day/night 600 tv-lijnen, true day/night

beeldsensor 1/3" interline transfer ccd 1/3" interline transfer ccd 1/3" interline transfer ccd 1/3" interline transfer ccd

S/r-verhouding >50 db (agc uit) >50 db (agc uit)

lens vast (3,8 mm) varifocale auto-iris (4-9 mm) vast (4 mm) varifocale auto-iris (3,8-9,5 mm)

Minimale belichting 0,3 lux 0,3 lux 0,0 lux 0,0 lux

belichting 24 infrarood led (850 nm, 30°) 20 infrarood led (850 nm, 30°)

bereik van infrarood led 
afhankelijk van weerspiegeling Max. 15 m Max. 19,8 m

digitale ruisonderdrukking hoog/Midden laag/Uitgeschakeld hoog/Midden laag/Uitgeschakeld hoog/Midden laag/Uitgeschakeld hoog/Midden laag/Uitgeschakeld

privacy-functie aan/Uit programmeerbare zones aan/Uit programmeerbare zones aan/Uit programmeerbare zones aan/Uit programmeerbare zones

bewegingsdetectie detectie Ja Ja Ja Ja

automatische elektronische 
sluiter 1/60-1/100,000 seconde 1/60-1/100,000 seconde 1/60-1/100,000 seconde 1/60-1/100,000 seconde

ingangsspanning alleen 12 vdc alleen 12 vdc alleen 12 vdc alleen 12 vdc

voeding verbruik Maximaal 2 w Maximaal 3 w Maximaal 5 w Maximaal 4,5 w

voeding 12 vdc pSUper12vdc pSUper12vdc pSUper12vdc pSUper12vdc

bevestigingstypen  hdpr-wk hd4pr-pk 
 (wand) (hangend)

 hdpr-wk hd4pr-pk 
 (wand) (hangend)

 hdpr-wk hd4pr-pk 
 (wand) (hangend)



Analoge IR-bulletcamera’s

Honeywell Partnummer HBD92SX HBD95SX

beschrijving 600 tv-lijnen, day/night 600 tv-lijnen, day/night

beeldsensor Sony 1/3 inch Super had™ ccd ii

aantal pixels (h × v) 752 × 582

S/r-verhouding >50 db (agc uit)

lens (met infraroodcorrectie) 2,8-12 mm vFai, F1.4, dc drive 5-50 mm vFai, F1.4, dc drive

Minimale belichting infrarood led aan: 0 lux

ir-led’s 850 nm, 56 led’s 850 nm, 42 led’s

infraroodbelichting afstand 24 tot 30 m afhankelijk van weerspiegeling 38,1 tot 45,7 m afhankelijk van weerspiegeling, dSS aan

privacy-functie aan/Uit (12 programmeerbare zones)

bewegingsdetectie detectie aan/Uit (8 programmeerbare zones)

automatische elektronische sluiter 1/50-1/120.000 seconde

ingangsspanning 12 v-gelijkstroom/24 v-wisselstroom

voeding verbruik infrarood led aan: 911 ma, 12 w (max.) infrarood led aan: 630 ma, 9 w (max.)

overig  digitale ruisonderdrukking. oSd-menu

voeding 12 vdc hptv1202d/hptv2402d hptv1202d/hptv2402d



Honeywell 
Partnummer HREP4 HREP8 HREP16 HRDP4 HRDP8 HRDP16 HRDPX16

beschrijving 4-kanaals 8-kanaals 16-kanaals 4-kanaals 8-kanaals 16-kanaals 16-kanaals

honeywell 
partnummer hrep4F500X hrep8d1tX 

hrep8d500X

hrep16d2tX 
hrep16d1tX 
hrep16d500X

hrdp4d1t0X 
hrdp4d50X

hrdp8d2t0X 
hrdp8d1t0X 
hrdp8d50X

hrdp16d4t0X 
hrdp16d2t0X 
hrdp16d1t0X 
hrdp16d50X

hrdpX16d4tX 
hrdpX16d2tX 
hrdpX16d1tX

aantal audiokanalen 4 lijningangen 
1 lijnuitgang

4 lijningangen 
1 lijnuitgang

4 lijningangen 
1 lijnuitgang

4 lijningangen 
1 lijnuitgang

4 lijningangen 
1 lijnuitgang

4 lijningangen 
1 lijnuitgang

4 lijningangen 
1 lijnuitgang

Monitoruitgangen
hoofdaansluiting: dvi/

vga en bnc 
Spot: bnc-1

hoofdaansluiting: dvi/
vga en bnc 
Spot: bnc-1

hoofdaansluiting: dvi/
vga en bnc 
Spot: bnc-1

hoofdaansluiting: vga-1 
hoofdaansluiting: bnc-1 

Spot: 1

hoofdaansluiting: vga-1 
hoofdaansluiting: bnc-1 

Spot: 1

hoofdaansluiting: vga-1 
hoofdaansluiting: bnc-1 

Spot: 1

hoofdaansluiting: vga-1 
hoofdaansluiting: bnc-1 

Spot: 1

opnamesnelheid 
(bpS)

100 bps ciF 
50 bps 2ciF 
25 bps 4ciF

200 bps ciF 
100 bps 2ciF 
50 bps 4ciF

200 bps ciF 
100 bps 2ciF 
50 bps 4ciF

100 bps ciF 
50 bps 2ciF 
25 bps 4ciF

200 bps ciF 
100 bps 2ciF 
50 bps 4ciF

200 bps ciF 
100 bps 2ciF 
50 bps 4ciF

400 bps ciF 
200 bps 2ciF 
100 bps 4ciF

opnameresolutie 
(pal)

ciF: 352 X 288 
2ciF: 704 X 288 
4ciF: 704 x 576

ciF: 352 X 288 
2ciF: 704 X 288 
4ciF: 704 x 576

ciF: 352 X 288 
2ciF: 704 X 288 
4ciF: 704 x 576

ciF: 352 X 288 
2ciF: 704 X 288 
4ciF: 704 x 576

ciF: 352 X 288 
2ciF: 704 X 288 
4ciF: 704 x 576

ciF: 352 X 288 
2ciF: 704 X 288 
4ciF: 704 x 576

ciF: 352 X 288 
2ciF: 704 X 288 
4ciF: 704 x 576

compressie h.264 h.264 h.264 h.264 h.264 h.264 h.264

opslag 500 gb tot 1 tb tot 2 tb tot 1 tb tot 2 tb tot 4 tb tot 4 tb

besturingssysteem linux linux linux linux linux linux linux

externe toegang 
(gelijktijdige 
verbindingen)

4 gelijktijdig beheer, 
gebruiker, Manager

4 gelijktijdig beheer, 
gebruiker, Manager

4 gelijktijdig beheer, 
gebruiker, Manager

beheer: 1 ‘bekijken en 
doorzoeken’: 3

beheer: 1 ‘bekijken en 
doorzoeken’: 3

beheer: 1 ‘bekijken en 
doorzoeken’: 3

beheer: 1 ‘bekijken en 
doorzoeken’: 3

Multi-site Software nee nee nee Ja Ja Ja Ja

alarmingangen/-
uitgangen 4/1 4/1 4/1 4/4 8/4 16/4 16/4

Embedded DVR’s

Scan de QR-code en download meteen de gratis  
nViewer Lite App voor HREP

Scan de QR-code en download meteen de gratis  
Remote View App voor HRDP

androidappStore appStore

Gratis mobiele app 

beschikbaar voor 

externe toegang!



Opmerkingen



Opmerkingen



Voor meer informatie:

www.honeywellipsolutions.com/nl

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security Group

ampèrstraat 41

1446 tr purmerend

nederland

tel: +31 (0)299 410 200 

www.honeywell.com
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