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Rejtett kamerás megoldások  
 

 

Az évek során az ACTi az alkalmazások figyelem-

bevételével fejlesztette ki rejtett kamerás megoldásait.  

A különböző piacokon speciális álcázási módszerekre van 

szükség ahhoz, hogy a kamera elhelyezése diszkrét vagy 

akár teljesen láthatatlan legyen.  

A kameraegység kialakítását a célszerűség jellemzi.  

Kisméretű objektív modul segíti a kamerák elhelyezését, 

melyet egy 12 méteres kábel köt össze a képfeldolgozó 

egységgel.  

Az objektív modul különféle formájú és méretű lehet: 

rejtett-, pinhole-, L-alakú pinhole-, halszem objektív is. 

 

 

Type Covert Pinhole  

Covert 

L-Shape  

Pinhole  

Covert 

Fisheye  

Covert 

Photo 

    

2MP Q12 
0.1lux, F2.2; 2.55 mm 

(H:110.3º x V:61.3º)  

  Q113 
0.1lux, F2.5; 3.7 mm 

 (H:84.5º x V:46.5º) 

Q13 

Q13-K1 
0.1lux, F2.0; 1.19 mm 

(H:182º x 111º x V:61.3º)  

5MP   Q112 

Q112-K1 
0.1lux, F2.5; 3.7 mm  

(H:70.2º x V:51.4º) 

Q115 
0.1lux, F2.5 

3.7 mm; (H:70.2º x V:51.4º)  

  

 

A kamera egység közös jellemzői: 

 Memória kártya hely (MicroSDHC/Micro SDXC)  

 Tömörítés: H.264 (Baseline/Main/High profile), MJPEG 

 Basic WDR (75 dB) 

 Rázkódásálló kivitel (EN50155) 

 Audio  

 Tápellátás: DC 12V /3.6 W PoE Class 2 (IEEE802.3af) 

 Működési hőmérséklet: -20ºC ~ 50ºC 

 

https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q12
https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q113
https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q13
https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q13-k1
https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q112
https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q112-k1
https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q115


 

 

 

 

Rejtett kamerás megoldások  
 

 

Bár a rejthető kamerák mérete kicsi, teljes rejtett elhelyezéséhez további tartozékokra van szükség.  

Az ACTi az idők során nagyon sokféle álcázó tartozékot fejlesztett ki, így vált a rejtett kamerás 

megoldások vezetőjévé.  

Magasító tartó  

A kiskereskedelmi üzletek bejáratánál gyakran a magasító tartók 

matricákként vannak az ajtókereten. Ezek a speciális magasító tartók, 

lehetővé teszik a kamera objektív moduljának elrejtését. A magasító 

tartó közvetlenül az ajtókeretre helyezhető, vagy a magasító tartó 

mögé egy billenőék helyezhető a nézési irány beállításához.  

Mind a magasító tartó, mind a billenő ékek 2 színben kapható: 

ezüst és bronz. 

PMAX-0331 – ezüst PMAX-0332 bronz (W x H x D 30mm x 864mm x 25.5mm) 

Billenőék 

PMAX-0335 – ezüst PMAX-0336 bronz (W x H x D 30.8mm x 864mm x 12.69mm) 
 

Fali tartó – Döntött fali tartó – Speciális fali tartó 

Ha a falon belül nincs hely a kamera elrejtésére, a kameracsomag-

hoz mellékelt apró fali tartó segítségével felületre is szerelhető. 

A döntött falitartó lehetővé teszi a kamera magasabb falra szere-

lését. Csomag tartozék. 
Ha vékony a fal vagy valamilyen egyedi készítésű tábla mögött van hely, 

akkor az objektívmodult a kameracsomagban található speciális fali 

tartó segítségével lehet a tábla belső felületére felszerelni. 
 

Állítható felületi rögzítő elem, mellyel az objektívmodul rugalmas 

billentési lehetőséggel szerelhető egyedi diszkrét tervezés esetén.  

Az alkalmazható rejtett kamerás modellek: Q113, Q115 
 

Saroktartó  

Nem túl álcázott megoldás, de kevesebb helyet foglal, ha például egy lift vagy egy 

kis helyiség sarkába szerelik. Az alkalmazható rejtett kamerás modellek: Q12, Q112 
 

Nagy állíthatóságú tartó rögzítés  

Speciális helyeken, például az ATM-gépnél használhatók az ilyen rögzítők.  

Külön kell megvásárolni: PMAX-1108 

 

További lehetőségekről a kamerák adatlapjai adnak tájékoztatót! 

 

A videó megfigyelő rendszer üzemeltetése, így a rejtett kamerák alkalmazása is számos személyiségi 

jogi, adatvédelmi és -kezelési kérdést vet fel. Célszerű tehát, a kamera telepítési helyére vonatkozó 

törvényekről, jogszabályokról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalásairól 

tájékozódni.   
 

Tekintse meg a kisméretű rejtett kamerákat bemutató videót! 
 

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. 

1078 Budapest, Hernád u 40. 

Tel: 1-479-0435; 1-322-3010 

 servintern@t-online.hu  --  www.servinternkft.hu  

 

https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q113
https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q115
https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q12
https://servinternkft.hu/termek/ip-eszkozok-rendszerek/q112
https://www.naih.hu/
https://servinternkft.hu/video/acti-rejtett-kamera-q-sorozat
http://www.servinternkft.hu/

