VB400
מצלמת גוף
 - VB400מצלמת הגוף שעונה על צרכי
האבטחה וביטחון הציבור במאה ה21-

מצלמה

מידע כללי

מצלמות  VB400מתאימות לאותם מקרים שבהם
דרושים תיעוד איכותי של ראיות וידאו וסוללה שתפעל
לכל אורך המשמרת
שימוש סטנדרטי

תוכנת ניהול

מצלמות  VB400הן הדור הבא של טכנולוגיית מצלמות
גוף .איכות ועמידות .רמת ביצועים גבוהה .אפשרויות
חיבור מגוונות .תכונות שיאפשרו לך לשלוט בכל מצב
•  VideoManager 12.1ואילך

כפתורים

חמישה כפתורים הניתנים להגדרה באמצעות תוכנה
(כפתור עליון ,שני כפתורים קדמיים קטנים ,כפתור
מרכזיגדול ומתג הזזה בצד)

זווית הצילום של העדשה

 120°אופקית 65° ,אנכית 140° ,אלכסונית

הפעלה ביום/בלילה

המצלמה תומכת בתנאי תאורה חלשה עד לעוצמה של
lux 0.2

התראה

נוריות  ,LEDהודעות והתראות שמע ורטט
הניתנות להגדרה

• נדרש רישיון  VideoManagerאו שירות ענן
תכונות המצלמה

גודל ומשקל
מידות

 68מ"מ x 89מ"מ  x 26.6מ"מ

משקל

 162גרם ,ומשקל התושבת

הקלטה קבוצתית

אפשרות לחיישן נרתיק

הקלטה אוטומטית מתחילה במכשירי  VB400של
עמיתים הנכנסים לרדיוס שניתן להגדרה
הקלטה אוטומטית מתחילה ברגע שבו נשלף כלי
הנשק מהנרתיק

סוללה
סוללה

משולבת ,לא נגישה למשתמש

סוג סוללה

ליתיום-פולימר

זמני טעינת סוללה

בדרך כלל נטענת תוך פחות מ 8-שעות

זמן פעילות

עד  12שעות עם הגדרות
מצלמה אופטימליות*

שמע
הקלטת שמע

מיקרופון כפול

מדיניות לגבי שינוי בתצורת שמע

ניתן להקליט שמע עבור:
• כל התוכן
• כל התוכן מלבד תוכן שצולם טרום-הקלטה
• אף תוכן
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צילום טרום-הפעלה/
אחרי-הפעלה

צילום טרום-הפעלה/אחרי-הפעלה לאורך כל המשמרת,
המספק  2דקות הקלטה לפני לחיצה על כפתור
ההפעלה ולאחר כיבוי כפתור ההפעלה
הקצה מצלמות למשתמשים באמצעות RFID

הקצאת RFID

כך ניתן לשייך מצלמות לצוות או לאדם יחיד באופן מבוקר
או לבצע הקצאה אישית עם בקרה באמצעות RFID

הוספת סימניות לקטעי וידאו

סמן מיידית קטעי וידאו חשובים על-ידי לחיצה על כפתור
או מתג מוגדרים

התראה על סטטוס הקלטה פעיל
התראה למשתמש

התראות חזותיות ,קוליות וברטט

GPS

מקלט  GPSמשולב .סמן מיקום בוידאו ובהקלטות ,וספק
נתוני מיקום לתוכנת ניהול

Bluetooth®

 ,BT 2.1 + EDRBLE 4.2

אבטחה

וידאו והקלטה
פורמט הקלטת וידאו

פורמט  H.264עם  H.265בגרסה עתידית

רזולוציה

1920 x 1080 p, 1280 x 720 p and 640 x 360 p

קצב הפריים ()fps

 25או  30תמונות לשניה

קיבולת אחסון להקלטות

 GB64

אישורים ומידע סביבתי
רמת אטימות

IP67

טמפרטורת הסביבה
לתפעול

הפעלה -20ºC :עד +50ºC
טעינה 0ºC :עד +25ºC

עמידות לנפילות

בתקן MIL STD 810G

תכונותWI-FI®
מפרט Wi-Fi

)802.11 a/b/g/n (2.4GHz & 5GHz

אבטחת Wi-Fi

WPA2-PSK

סטרימינג בWi-Fi-

 640x360ב 25-או fps 30

אבטחת נתונים ברשת
באחסון USB

מצלמות  VB400לא מופיעות כאמצעי אחסון  ,USBולא
ניתן להעביר אליהן קבצים כשהן מחוברות לרשת Wi-Fi

שרשרת בדיקות
לאבטחת ראיות דיגיטליות

שרשרת בדיקות מלאה ,המספקת דו"חות סיכום ואישורים
עם סימני מים כדי שישמשו כראיה

יומן מערכת

כל פרטי השימוש ,ההפעלה וההקלטה מתועדים ביומן
מערכת ומסודרים באינדקס

הורדת וידאו
מוגנת באמצעות הצפנה

מפתחות הצפנת  AESספציפיים לתחנת הבסיס

יכולות תצוגה,
העתקה ומחיקה של הקלטות

המשתמש ב VB400 -לא יכול לגשת להקלטות ,לצפות
או למחוק את ההקלטות ישירות מהמכשיר

גישה לאמצעי האחסון

יחידה אטומה ללא גישה של המשתמשים
לאמצעי האחסון

מבט קדמי
כפתור
פונקציה A

מבט אחורי

עדשה

מבט ימני

 68מ"מ

LED

מבט שמאלי

 26.6מ"מ
עדשה

כפתור
פונקציה B
מתג
הזזה

LED
כפול
מיקרופון
 89מ"מ

מתג הזזה
כפתור פונקציה קדמי
לחצן הפונקציות

רמקול זמזם

LED
כפתור
פונקציה C

מחבר הברגה לקיבוע

מבט עליון

מבט תחתון

USB
כפתור
פונקציה A
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דגמי VB400
 VB440-64-KF-Nואביזרים
( )VB-440-64-KF-N VB400– מתאים לחיבור ישיר למחברי KLICK FAST
צד קדמי
צד אחורי

התכונות כוללות:
סטרימינג ב Wi-Fi-פונקציונליות  GPSמובנית ,ניטור באמצעות חיישן  ,Bluetoothמבנה עמיד ,נפח אחסון ,64GB
סוללה דקה (עד  12שעות הקלטה) ,אחריות למשך שנה אחת
שים לב :דרוש רישיון  VideoManagerארגוני או שירות ענן  .VideoManagerאנא פנה
לנציג החברה לקבלת פרטים נוספים
מספר קטלוגיVB-440-64-KF-N :

VB-400-DOCK-SOLO

.VB-400-DOCK-14/UK etc

.DC-200/UK etc

RF-220

VB-400-EXT-CHARGE

RF-STICKER-10
RF-CARD-10

VB-400-ID-CUS-ART

.VB-400-ID-CUS-100/UK etc

מטענים ,יחידות שליטה  ,DOCKCONTROLLERSתגים ומדבקות זיהוי  RFIDבהתאמה אישית
VB-400-DOCK-SOLO

יחידת עגינה למצלמת  VB400אחת

RF-STICKER-10

תג  RFIDבסגנון מדבקה ()x10

VB-400-DOCK-14/UK ,VB-400-DOCK-14/EU,
VB-400-DOCK-14/US ,VB-400-DOCK-14/AUS,
VB-400-DOCK-14/ROW

יחידת עגינה עבור  14מצלמות VB400

RF-CARD-10

כרטיס  RFID()x10

DC-200/UK ,DC-200/EU ,DC-200/US,
DC-200/AUS ,DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-ID-CUS-ART

מדבקה בהתאמה אישית
לכפתור הקדמי של ( VB400עיצוב)

VB-400-EXT-CHARGE

 USB Type Aלמתאם  VB400וכבל
טעינה

VB-400-ID-CUS-250 ,VB-400-IDCUS-1000 ,VB-400-ID-CUS-5000

מדבקה בהתאמה אישית
לכפתור הקדמי של ( VB400הדפסה) ניתן להזמין בכמויות
הבאות5,000 ,1,000 ,250 :

RF-220

RFID RF-220
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) ואביזרים (המשךVB440-64-KF-N

KF-DOCKCROCCLAT

KF-DOCKCROCCLIP

KF-DOCKRUCKSACK

KF-DOCK05BVELCRO

KF-DOCKBUTTONF

KF-DOCKBUTTONM

KF-MOLLEVEST

KF-MAGMOUNT2

KF-DOCKEP

KF-DOCKCLAMP

KF-LOOP

KF-SCREW

**KLICK FAST מחברי
) (זכרKlick Fast תושבת כפתור

KF-DOCKBUTTONM

 מתברג למדיםKlick Fast מחבר

KF-SCREW

) (נקבהKlick Fast תושבת כפתור

KF-DOCKBUTTONF

 למכשירי קשרKlick Fast מחבר

KF-LOOP

Klick Fast לולאת חגורה

KF-DOCK05BVELCRO

)Klick Fast  (מחבר כיסKlick Fast תפס מחבר

KF-DOCKCLAMP

 לתרמיל גבKlick Fast תושבת

KF-DOCKRUCKSACK

 לכתףKlick Fast מחבר

KF-DOCKEP

Klick Fast תפס משונן

KF-DOCKCROCCLIP

) מגנטית (עם מגנטיםKlick Fast ערכת הרכבה

KF-MAGMOUNT2

) (מונע הטיהKlick Fast תפס משונן

KF-DOCKCROCCLAT

MOLLE  עבור אפודיKlick Fast מחבר

KF-MOLLEVEST

KF-HARN5

KF-HARN4

KF-HARN3

KLICK FAST רתמות
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 נקודות חיבור3  לחזה עםKlick Fast רתמת

KF-HARN3

 נקודות חיבור4  לחזה עםKlick Fast רתמת

KF-HARN4

 לכתףKlick Fast רתמת

KF-HARN5
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 VB440-64-QR-Nואביזרים
 VB400( – )VB-440-64-QR-Nמתאים למגוון מחברים לשחרור מהיר
צד קדמי
צד אחורי

התכונות כוללות:
סטרימינג ב Wi-Fi-פונקציונליות  GPSמובנית ,ניטור באמצעות חיישן  ,Bluetoothמבנה עמיד ,נפח אחסון ,64GB
סוללה דקה (עד  12שעות הקלטה) ,אחריות למשך שנה אחת
שים לב :דרוש רישיון  VideoManagerארגוני או שירות ענן  .VideoManagerאנא פנה
לנציג החברה לקבלת פרטים נוספים
מספר קטלוגיVB-440-64-QR-N :

VB-400-DOCK-SOLO

.VB-400-DOCK-14/UK etc

.DC-200/UK etc

RF-220

VB-400-EXT-CHARGE

RF-STICKER-10
RF-CARD-10

VB-400-ID-CUS-ART

.VB-400-ID-CUS-100/UK etc

מטענים ,יחידות שליטה  ,DOCKCONTROLLERSתגים ומדבקות זיהוי  RFIDבהתאמה אישית
VB-400-DOCK-SOLO

יחידת עגינה למצלמת  VB400אחת

RF-STICKER-10

תג  RFIDבסגנון מדבקה )(x10

VB-400-DOCK-14/UK ,VB-400-DOCK-14/EU,
VB-400-DOCK-14/US ,VB-400-DOCK-14/AUS,
VB-400-DOCK-14/ROW

יחידת עגינה עבור  14מצלמות VB400

RF-CARD-10

כרטיס (x10) RFID

DC-200/UK, DC-200/EU,D C-200/US,
DC-200/AUS ,DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-ID-CUS-ART

מדבקה בהתאמה אישית
לכפתור הקדמי של ( VB400עיצוב)

VB-400-EXT-CHARGE

 USB Type Aלמתאם  VB400וכבל טעינה

VB-400-ID-CUS-250 ,VB-400-IDCUS-1000 ,VB-400-ID-CUS-5000

מדבקה בהתאמה אישית
לכפתור הקדמי של ( VB400הדפסה) ניתן להזמין
בכמויות הבאות5,000 ,1,000 ,250 :

RF-220

RFID RF-220

VB-400-QR-KFSTUD

VB-400-QR-KFTILT

VB-400-QR-KFTILT2

VB-400-QR-SPORT

מחברים לשחרור מהיר מהמכשיר

KF-HARN3

KF-HARN4

KF-HARN5

רתמות ***KLICK FAST

VB-400-QR-KFSTUD

אביזר  Klick Fastלשחרור מהיר

KF-HARN3

רתמת  Klick Fastלחזה עם  3נקודות חיבור

VB-400-QR-KFTILT

תושבת שחרור מהיר  Klick Fastלהרכבה בזווית

KF-HARN4

רתמת  Klick Fastלחזה עם  4נקודות חיבור

VB-400-QR-KFTILT2

תושבת שחרור מהיר רחבה  Klick Fastלהרכבה בזווית

KF-HARN5

רתמת  Klick Fastלכתף

VB-400-QR-SPORT

אביזר מצלמת ספורט לשחרור מהיר
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 VB440-64-VF-Nואביזרים
 VB400( – )VB-440-64-VF-Nמתאים לחיבור למגוון תושבות
צד קדמי
צד אחורי

התכונות כוללות:
סטרימינג ב Wi-Fi-פונקציונליות  GPSמובנית ,ניטור באמצעות חיישן  ,Bluetoothמבנה עמיד ,נפח אחסון ,GB64
סוללה דקה (עד  12שעות הקלטה) ,אחריות למשך שנה אחת
שים לב :דרוש רישיון  VideoManagerארגוני או שירות ענן  .VideoManagerאנא פנה
לנציג החברה לקבלת פרטים נוספים
מספר קטלוגיVB-440-64-VF-N :

.VB-400-DOCK-14/UK etc

VB-400-DOCK-SOLO

.DC-200/UK etc

RF-220

VB-400-EXT-CHARGE

RF-STICKER-10
RF-CARD-10

VB-400-ID-CUS-ART

.VB-400-ID-CUS-100/UK etc

מטענים ,יחידות שליטה  ,DOCKCONTROLLERSתגים ומדבקות זיהוי  RFIDבהתאמה אישית
VB-400-DOCK-SOLO

יחידת עגינה למצלמת  VB400אחת

RF-STICKER-10

תג  RFIDבסגנון מדבקה )(x10

VB-400-DOCK-14/UK ,VB-400-DOCK-14/EU,
VB-400-DOCK-14/US ,VB-400-DOCK-14/AUS,
VB-400-DOCK-14/ROW

יחידת עגינה עבור  14מצלמות VB400

RF-CARD-10

כרטיס (x10) RFID

DC-200/UK ,DC-200/EU ,DC-200/US,
DC-200/AUS ,DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-ID-CUS-ART

מדבקה בהתאמה אישית
לכפתור הקדמי של ( VB400עיצוב)

VB-400-EXT-CHARGE

 USB Type Aלמתאם  VB400וכבל
טעינה

 VB-400-ID-CUS-1000,VB-400-ID-CUS-250,
VB-400-ID-CUS-5000

מדבקה בהתאמה אישית
לכפתור הקדמי של ( VB400הדפסה) ניתן
להזמין בכמויות הבאות5,000 ,1,000 ,250 :

RF-220

RFID RF-220

VB-400-VF-MAG

VB-400-VF-MOL2

VB-400-VF-MOL1-HR

VB-400-VF-HARN4

תושבות להרכבה צמודה
VB-400-VF-MAG

תושבת מגנטית להרכבה צמודה

VB-400-VF-MOL2

תושבת כפולה להרכבה צמודה על אפוד MOLLE

VB-400-VF-MOL1-HR

תושבת בודדת להרכבה צמודה על אפוד MOLLE

VB-400-VF-HARN4

רתמת חזה נצמדת עם  4נקודות חיבור

מפרט | VB400

6

 VB440-64-ALIG-Nואביזרים
 VB400( – )VB-440-64-ALIG-Nמגיעה מהיצרן עם תפס משונן
צד קדמי
צד אחורי

התכונות כוללות:
סטרימינג ב Wi-Fi-פונקציונליות  GPSמובנית ,ניטור באמצעות חיישן  ,Bluetoothמבנה עמיד ,נפח אחסון ,GB64
סוללה דקה (עד  12שעות הקלטה) ,אחריות למשך שנה אחת
שים לב :דרוש רישיון  VideoManagerארגוני או שירות ענן  .VideoManagerאנא פנה
לנציג החברה לקבלת פרטים נוספים
מספר קטלוגיVB-440-64-ALIG-N :

VB-400-DOCK-SOLO

.VB-400-DOCK-14/UK etc

.DC-200/UK etc

RF-220

VB-400-EXT-CHARGE

RF-STICKER-10
RF-CARD-10

VB-400-ID-CUS-ART

.VB-400-ID-CUS-100/UK etc

מטענים ,יחידות שליטה  ,DOCKCONTROLLERSתגים ומדבקות זיהוי  RFIDבהתאמה אישית
VB-400-DOCK-SOLO

יחידת עגינה למצלמת  VB400אחת

RF-STICKER-10

תג  RFIDבסגנון מדבקה )(x10

VB-400-DOCK-14/UK ,VB-400-DOCK-14/EU,
VB-400-DOCK-14/US ,VB-400-DOCK-14/AUS,
VB-400-DOCK-14/ROW

יחידת עגינה עבור  14מצלמות VB400

RF-CARD-10

כרטיס (x10) RFID

DC-200/UK ,DC-200/EU ,DC-200/US,
DC-200/AUS ,DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-ID-CUS-ART

מדבקה בהתאמה אישית
לכפתור הקדמי של ( VB400עיצוב)

VB-400-EXT-CHARGE

 USB Type Aלמתאם  VB400וכבל
טעינה

VB-400-ID-CUS-250 ,VB-400-ID-CUS-1000,
VB-400-ID-CUS-5000

מדבקה בהתאמה אישית
לכפתור הקדמי של ( VB400הדפסה) ניתן
להזמין בכמויות הבאות5,000 ,1,000 ,250 :

RF-220

RFID RF-220

AC-LANYARD-05

שרוכים
AC-LANYARD-05
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למידע נוסף ,בקר בכתובתwww.motorolasolutions.com/bwc :

* תכונות כגון  Wi-Fiמשפיעות על חיי הסוללה.
** זמינים גם עבור  ,VB-440-64-QR-Nכאשר נעשה בהם שימוש ביחד עם מחברי  Klick Fastלשחרור מהיר.
*** רתמות  Klick Fastתואמות ל VB-440-64-QR-N-כאשר נעשה בהן שימוש ביחד עם מחברי  Klick Fastלשחרור מהיר.
זמין גם עבור מצלמת .VB-440-64-KF-N
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