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Mobilny rejestrator wideo (MVB) to dedykowane urządzenie do strumieniowania obrazu z kamer IP.  
To rozwiązanie typu plug&play obsługujące sieci 2G, 3G, 4G, WiFi oraz Ethernet. Obraz może być przeglądany  
w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu Zepcam lub w zintegrowanych systemach zarządzania wideo.
Oprócz transmisji najwyższej jakości, Zepcam MVB może rejestrować obraz, dźwięk i lokalizację GPS. Zarówno 
przesyłanie, jak i nagrywanie mogą być wyzwalane ręcznie, zdalnie lub przez zdarzenie (np. wykrycie ruchu 
bądź przez sygnał wejściowy).

System mobilny
 Zepcam MVB

Zepcam MVB: prosty, elastyczny i solidny
Urządzenie jest wytrzymałe i za jego pomocą 
łatwo można strumieniować dane, gdy połączenie 
przewodowe jest niedostępne lub niepewne. 
Wykorzystanie sieci bezprzewodowych, nawet  
z dużymi wahaniami pasma, zapewnia sprzętowi 
niezawodną i najlepszą w swojej klasie transmisję.

Cechy:
• Mobilny rejestrator wideo do kamer IP
• Strumieniowanie na żywo przez 2G/3G/4G, WiFi 

lub Ethernet
• Adaptacyjne dopasowanie do pasma
• GPS, audio i wyzwalanie alarmów
• Integracja z VMS
• Zdalne zarządzanie kamerą
• Bezpieczeństwo

Slot kart SD i SIM
Wyjście HDMI

GPS
Zdalne strumieniowanie

USB

Wyjście audio

Wejście mikrofonowe

Wejście Ethernet

Komunikacja serwisowa

Zewnętrzne zasilanie
Wejścia i wyjścia
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M2-MVB10 M2-MVB20 M2-MVB30

Liczba obsługiwanych kamer IP 1 2 4

PoE Tak Tak Tak

Lokalna pamięć (rozszerzalna) 32 GB 64 GB 64 GB

Cyfrowe wejścia do wyzwalania Nie Tak Tak

Wsparcie dla kamer PTZ Nie Tak Tak

GPS Tak Tak Tak

Maksymalna rozdzielczość strumieniowania 720p 720p 1080p

Obsługiwane sieci 2G/3G/4G/WiFi 2G/3G/4G/WiFi 2G/3G/4G/WiFi

Wyjście HDMI Nie Tak Tak

Zepcam MVB jest używany w pojazdach (służby ratunkowe, transport) oraz w bezprzewodowych 
systemach monitoringu (imprezy masowe, wydarzenia publiczne, budowy, instalacje tymczasowe).
Obraz na żywo może być zdalnie przeglądany i zarządzany przez oprogramowanie Zepcam lub inne 
służące do zarządzania wideo. System można także zintegrować z kamerami nasobnymi Zepcam, w ten 
sposób tworząc kompletne rozwiązanie mobilne.

Zastosowanie:
• Pojazdy
• Systemy tymczasowe
• Transport towarów 

wartościowych
• Zdalny monitoring
• Mobilne systemy CCTV
• Zabezpieczanie dóbr
• Zarządzanie flotą
• Bezpieczeństwo publiczne
• Bezpieczeństwo drogowe
• Ochrona
• Logistyka

Kamera nasobna

Kamera mobilna

Serwer wideo Zepcam
• rozwiązanie w chmurze
• zarządzalny serwer

Podgląd na żywo

Integracja  
z oprogramowaniem 

firm trzecich


