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Kodin kamera-
valvontaratkaisut
Kun tarvitset kameravalvontaa kotiisi, löydät Securitakselta valmiin ratkaisun. 
Voit katsoa reaaliaikaista valvontakuvaa tai tallenteita netin kautta puhelimella, 
tabletilla tai tietokoneen selainsovelluksella – missä ikinä oletkin ja koska 
tahansa. Internet-yhteyden saamiseksi, kameravalvontaratkaisu liitetään 
kotona olevaan laajakaistalaitteeseen langattomasti tai langallisesti. Jokainen 
kamera liitetään suoraan olemassa olevaan kodin laajakaistajärjestelmään. 
Suosittelemme kotiympäristöön langatonta wifi-kameraa.

Kamerajärjestelmään kuuluu kiinteä 
kuukausimaksu, joka on 3 euroa/kk, kun 
se liitetään olemassa olevaan em. IQ2- 
hälytysjärjestelmään ja 5 euroa/kk, kun 
käytetään pelkästään kamerajärjestelmää. 
Hinnat sisältävät 24% alv. 

Hinnat sisältävät enintään neljä kameraa. 
Alkava neljä kameraa on aina samanhintainen 
ts. 5 – 8 kameraa lisää tarkoittaa yhteensä 
joko 6 e/kk tai 10 euroa/kk.

Kuukausihinnat

Kamerat voidaan liittää IQ2 kodin 24Koti 
hälytysjärjestelmään, jolloin molempien 
järjestelmien käyttö tapahtuu sujuvasti 
yhdellä käyttöliittymällä – puhelin-, tabletti- 
tai tietokoneen selainsovellus. Mikäli ei ole 
em. hälytysjärjestelmää voidaan kamerat 
ottaa silti käyttöön ja ne toimivat samoilla yllä 
mainituilla sovelluksilla.

Wifi-yhteyden tulee olla riittävän vahva, joten 
kameran etäisyys laajakaistalaitteesta ei tulisi 
olla yli 10 metriä. Tämän päivän tekniikalla 
on laajakaistan kattavuuden laajentaminen 
helppoa tekemällä kotiin ns. mesh-verkko. 
Tällaisia laitteita saa jo 150 euron hintaan 
kodinkoneliikkeistä. Mesh-verkosta on hyötyä 
luonnollisesti myös muiden langatonta 
verkkoa hyödyntävien kodin laitteiden osalta. 

Kameran liittäminen
hälytysjärjestelmään
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Tyylikäs ovikello pitää sisällään useita 
toiminnallisuuksia. Ovikellon kameraa 
voidaan käyttää kuten valvontakameraa, 
jolloin se tallentaa kuvaleikkeen havaitessaan 
liikettä ja jonkun painaessa ovikelloa. 
Puhelinsovelluksella voit avata puheyhteyden 
mistä päin maailmaa hyvänsä ollessa internet 
yhteydessä. 

Mikäli käytössäsi on 24Koti järjestelmä, 
joka perustuu IQ2 keskuslaitteeseen pystyt 
ovikellon näkymästä kytkemään hälytykset 
päälle ja pois. Lisäämällä vielä Danalock 
älylukon hälytysjärjes-telmääsi mahdollistuu 
oven lukituksen avaaminen etänä. Kamera 
toimii ainoastaan wifi-verkon kautta, joten 
verkon kantaman tulee olla riittävä. 
Ovikellokamera asennettuna 295 euroa 
verollisena.

Wifi-ulkokamera ADC-V723 on peruskamera, 
jolla hallitsee hyvin alueen, joka ulottuu 
kamerasta 10 – 15 metrin päähän. Kameraan 
voidaan ohjelmoida maksimissaan kolme 
analyysihälytystä (ansalanka ja hälytysalue). 

Hälytykset voidaan välittää käyttäjälle push-
viesteinä ja sähköposteina. Lisäksi kameran 
ilmaisuja voidaan käyttää laukaisimena 
hälytysjärjestelmään liitettyjen kodin 
automatiikkaohjauksiin (esim. valojen 
sytyttäminen). 
Kamera asennettuna 225,00 euroa 
verollisena.

Kaapeloitava ulkokamera ADC-V726 on 
vaihtoehto edelliselle, jos wifi-verkon  
kantama ei riitä kameran sijaintipaikkaan. 
Kameran mukana tulee virransyöttölaite, joka 
liitetään kaapelointiin. 

Kameraan voidaan ohjelmoida maksimissaan 
kolme analyysihälytystä (ansalanka ja 
hälytysalue). Hälytykset voidaan välittää 
käyttäjälle push-viesteinä ja sähköposteina. 
Lisäksi kameran ilmaisuja voidaan käyttää 
laukaisimena hälytysjärjestelmään liitettyjen 
kodin automatiikkaohjauksiin (esim. valojen 
sytyttäminen). 

Kamera asennettuna 270,00 euroa 
verollisena. Kaapelointi veloitetaan 
toteutuman mukaan, 80 euroa/tunti 
verollisena sisältäen tarvikkeet.

Mikäli edellä mainittujen laitteiden 
ominaisuudet eivät täytä tarpeitasi ole meihin 
yhteydessä niin etsitään sellainen laite, joka 
täyttää tarpeesi. 

Meiltä löytyy esim. kamera, jossa on kaksi- 
suuntainen puheyhteys, joka voisi soveltua 
mm. yksinäisen vanhuksen kotona asumisen 
tukemiseen.

Ota yhteyttä

Alla suosituimmat 
kameravaihtoehdot

Wifi-sisäkamera ADC-V515 voidaan asettaa 
esim. hyllylle ilman sen kummempaa 
kiinnittämistä. Samat ohjelmointiominaisuudet 
kuin ulkokameroissa, on käytettävissä myös 
tässä sisäkamerassa. Erikoisena sovelluksena 
kameraa voidaan käyttää kuten videokameraa 
tallentamaan esim. kotona pidettäviä juhlia. 

Asetetaan vain jatkuva tallennus käyttöön 
ja tämä tallenne voidaan ottaa talteen 
myöhempää katselua varten. Live-kuva 
katselu mahdollistaa mm. kotieläinten 
seurannan. 
Kamera asennettuna 170 euroa verollisena.


