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IDIS 4K TOTAALOPLOSSING

Haarscherpe beeldkwaliteitVernieuwende creativiteit

Een innovatief meesterwerk

IDIS 4K NVR      IDIS 4K Camera     IDIS 4K Monitor

De nieuwe IDIS 4K totaaloplossing biedt ongeevenaarde prestaties en haarscherpe beeldkwaliteit op basis van 4K-technologie. 

IDIS 4K is in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd. De IDIS 4K totaaloplossing maakt surveillance nauwkeuriger 

doordat krachtigere beeldanalyse mogelijk is. Met de IDIS 4K totaaloplossing heeft u altijd haarscherpe beeldkwaliteit.

Kostenbesparend                   Verlaag kosten veroorzaakt door compatibiliteit en verbinding tussen producten

Stabiel en veilig                      IDIS 4K NVR’s zijn veiliger en flexibeler dan PC OS software

Toekomstbestendig                IDIS 4K NVR ondersteunt tot 8K beelden door middel van H.265 (maximaal 35M)

IDIS 84” 4K MONITOR

24/7 operationeel, 50.000 levensuren

84” 4K UHD Surveillance LCD Monitor

178° brede kijkhoek

Eco vriendelijke, laag stroomverbruik

Met geavanceerde backlight control, leveren IDIS 4K monitors een toonaangevende levensduur 
van 50.000 uur.

In een strategisch belangrijke meldkamer situatie, leveren de DirectView™ UHD surveillance 
monitors uitgebreide visuele informatie en verbeterde helderheid aan operators.

DirectView™ monitors produceren kristalheldere beelden vanuit elke kijkhoek door behoud van 
hoge kleurgetrouwheid, lage gamma vervorming en een hoog contrastratio.

Met behulp van de nieuwste LED backlighting technologie, heeft de SM-U841 monitor een 
uitzonderlijk energierendement door 30% minder energie te verbruiken dan conventionele 
CCFL monitors.

IDIS and identifying product names and numbers herein are registered trademarks of IDIS Co., Ltd. All non-IDIS brands and product names are trademarks or registered 
trademarks of their respective companies. Product appearance, build status and/or specifications are subject to change without notice. 
Copyright © IDIS Co., Ltd. All rights reserved.

Voor meer informatie, bezoek

www.idisglobal.com
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4K UHD Box Camera

DirectIP™ 6300 Series H.265 UHD Recorder

84” UHD Surveillance LCD Monitor

4K UHD Camera met Heater

DirectIP™ 8300 Series H.265 UHD Recorder

DC-B1803

DR-6332PS-S

SM-U841

DC-T1833WHR

DR-8364

· Eenvoudige installatie met DirectIP NVR’s
· 4K UHD (3840x2160) resolutie
· Optionele lens (C/CS mount)
· Micro SD/SDHC/SDXC
· Two-way audio
· Alarm in/out
· PoE (IEEE 802.3af class 3), 12V DC
· Day & night (ICR)
· Ondersteunt ONVIF

· Totaal binnenkomende throughput 350Mbps
· Tot 960ips Full HD real-time recording
· Ondersteunt H.265/H.264 codec
· Ondersteunt UHD weergave
· Tot 960ips live weergave
· Eenvoudig installeren, instellen en afspelen met DirectIP camera’s
· Ingebouwde 16 kanaals PoE switch en uit te breiden naar 32     
  kanalen met DirectIP™ PoE switch
· Uit te breiden naar 132TB met behulp van eSATA opslag
· Ondersteunt RAID 1
· Ondersteunt één-klik netwerk configuratie met FEN service

· UHD resolutie (3840x2160)
· Slank en ruimtebesparend design
· VESA-compatibele montage
· Robuust aluminium structuur 
· Heldere bewegingsweergave met S-IPS
  paneel

· Eenvoudige installatie met DirectIP NVR’s
· 4K UHD (3840x2160) resolutie
· Gemotoriseerde Vari-focal (f=3.6 - 9.8mm, F1.6 – 3.2)
· Two-way audio
· Alarm in/out
· Vandaalbestendig / IP66
· Ingebouwde heater
· PoE (IEEE 802.3af class 3), 12V DC
· Day & night (ICR)
· IR LED (Afstand : 30m)
· Drie-assen mechanisch design voor installatie
· Ondersteunt ONVIF

· Totaal binnenkomende throughput 800Mbps
· Tot 1920ips Full HD real-time recording
· Ondersteunt H.265/H.264 codec
· Ondersteunt UHD weergave
· Tot 1920ips live weergave
· Eenvoudig installeren, instellen en afspelen met DirectIP camera’s
· Uit te breiden naar 144TB met behulp van eSATA opslag 
· Ondersteunt RAID 1, 5, 10
· Ondersteunt één-klik netwerk configuratie met FEN service

84“

· Anti-glare coating
· Brede kijkhoek (178°)
· Tot 50.000 levensuren
· Laag stroomverbruik
· HDMI/DP/VGA/DVI/Audio/RS232

IDIS beelden zijn van 4K video opname en kunnen licht vervormd zijn.

De IDIS UHD surveillance monitor is speciaal ontworpen voor gebruik in een scala 
aan bewakingsapplicaties. Met toonaangevende UHD resolutie (3840x2160) en 
S-IPS technologie met LED backlight, produceren IDIS DirectView™ monitors 
levensechte kleuren en uitzonderlijke details met een 178º kijkhoek.

TOONAANGEVENDE 
UHD RESOLUTIE



IDIS 4K TOTAALOPLOSSING

4K Camera + 4K NVR met H.265 + 4K Monitor = IDIS 4K totaaloplossing

WAAROM IDIS 4K TOTAALOPLOSSING? 

Één complete oplossing voor 4K

Een 4K oplossing van begin tot eindComplete 
4K oplossing

Eenvoudige
configuratie

Kosten
besparend

Stabiel en 
veilig

Toekomst 
bestendig

Maak eenvoudig de verbinding en het werkt direct

Bespaart kosten op apparatuur en installatie

Souplesse gebaseerd op gepatenteerde technologie  

De flexibiliteit om te schalen en aan te passen

Van vastleggen en opnemen van beelden tot het bekijken ervan, de IDIS 4K totaaloplossing 
maakt ultra-high definition surveillance mogelijk.

De DirectIP™ plug-and-play functionaliteit en de automatische netwerk 
detectie instellingen zorgen voor een systeem dat snel en eenvoudig in te stellen is.

IDIS 4K is een eenvoudig te installeren en configureren totaaloplossing, IDIS verzekert lage 
totaalkosten middels onderhoudsarme technologie en geen licentiekosten.

Gepatenteerde technologieën, zoals ISM Technologie, maken de oplossing van IDIS robuust, 
flexibel en gebruiksvriendelijk, geschikt voor zelfs de meest kritische veiligheidsoperaties.

De IDIS 4K totaaloplossing is schaalbaar en aanpasbaar aan elk bedrijf of elke surveillance 
behoefte, zelfs compatible met toekomstige technologieën. 

IDIS 4K CAMERA
DE KRACHT ZIT 
IN DE DETAILS

Vier keer grotere dekking dan 
FHD1080p

Kristalhelder

Kritische surveillance

IDIS 4K camera’s geven dekking over een groot gebied
en kristalheldere beelden. 

Één 3840x2160p 4K Ultra HD camera dekt hetzelfde gebied als 
vier traditionele Full HD camera’s.

IDIS 4K camera’s maken het mogelijk om elk gedeelte van het scherm 
te bekijken, zonder kritieke details te verliezen.

De mogelijkheid om mensen en objecten te identificeren terwijl de kleinste 
verdachte beweging wordt gedetecteerd, maakt de IDIS 4K totaaloplossing 
perfect geschikt voor high security omgevingen zoals vliegvelden of stadions. 

HD

HD

HD

HD

IDIS 4K NVR MET H.265

De IDIS 4K NVR staat gelijktijdige functionaliteit en bediening toe, 
waaronder live-view, record, playback, remote access, en backup van 
gecomprimeerde audio en video.

HOGE PRESTATIES
EN BETROUWBAAR 

Vier keer 
de resolutie van FHD1080p

H.265 heeft 50% minder 
opslagruimte nodig

4K Output Support Instant Playback

Zero Configuration (plug-and-play)

De IDIS 4K NVR is volledig geoptimaliseerd voor stabiele 
en hoge prestaties van alle netwerk apparaten, en verzekert 
gelijktijdige 4K live weergave en 4K opname. 

Gebruik makend van H.265, maken de IDIS 4K NVR’s het 
mogelijk om tot 50% opslagruimte te besparen vergeleken met 
H.264. 

IDIS 4K NVR’s ondersteunen true 4K output, dat nodig is 
om zowel live te monitoren als op te nemen in 4K. 

Wanneer u één camera snel wil bekijken, speelt Instant 
playback recent opgenomen video af zonder zoekfuncties uit 
te voeren. De instant playback functie ondersteunt directe 
monitoring zonder een andere bediening in IDIS Center.

DirectIP 4K NVR’s beschikken over een pakket aan geavanceerde 
netwerk technologieën, voor een plug-and-play installatie zonder 
kostbare implementatie en integratie.

IDIS DirectIP™ For Every Network (FEN)

Geoptimaliseerd voor 4K en bestaande uit een selectie IP 
camera’s, NVR’s, netwerk accessoires en cliënt software. 
DirectIP oplossingen leveren de eenvoud van plug-and-
play, gecombineerd met hoge prestaties, compatibiliteit en 
kosteneffectiviteit.

IDIS FEN is een geautomatiseerd netwerk configuratie 
service die de installatie van genetwerkte bewakingssystemen 
vereenvoudigd. FEN maakt toegang tot bewakingssystemen 
vanuit een remote cliënt gemakkelijk, zonder kennis van 
geavanceerde IT te hebben. 
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uitzonderlijk energierendement door 30% minder energie te verbruiken dan conventionele 
CCFL monitors.
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Voor meer informatie, bezoek

www.idisglobal.com
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4K UHD Box Camera

DirectIP™ 6300 Series H.265 UHD Recorder

84” UHD Surveillance LCD Monitor

4K UHD Camera met Heater

DirectIP™ 8300 Series H.265 UHD Recorder

DC-B1803

DR-6332PS-S

SM-U841

DC-T1833WHR

DR-8364

· Eenvoudige installatie met DirectIP NVR’s
· 4K UHD (3840x2160) resolutie
· Optionele lens (C/CS mount)
· Micro SD/SDHC/SDXC
· Two-way audio
· Alarm in/out
· PoE (IEEE 802.3af class 3), 12V DC
· Day & night (ICR)
· Ondersteunt ONVIF

· Totaal binnenkomende throughput 350Mbps
· Tot 960ips Full HD real-time recording
· Ondersteunt H.265/H.264 codec
· Ondersteunt UHD weergave
· Tot 960ips live weergave
· Eenvoudig installeren, instellen en afspelen met DirectIP camera’s
· Ingebouwde 16 kanaals PoE switch en uit te breiden naar 32     
  kanalen met DirectIP™ PoE switch
· Uit te breiden naar 132TB met behulp van eSATA opslag
· Ondersteunt RAID 1
· Ondersteunt één-klik netwerk configuratie met FEN service

· UHD resolutie (3840x2160)
· Slank en ruimtebesparend design
· VESA-compatibele montage
· Robuust aluminium structuur 
· Heldere bewegingsweergave met S-IPS
  paneel

· Eenvoudige installatie met DirectIP NVR’s
· 4K UHD (3840x2160) resolutie
· Gemotoriseerde Vari-focal (f=3.6 - 9.8mm, F1.6 – 3.2)
· Two-way audio
· Alarm in/out
· Vandaalbestendig / IP66
· Ingebouwde heater
· PoE (IEEE 802.3af class 3), 12V DC
· Day & night (ICR)
· IR LED (Afstand : 30m)
· Drie-assen mechanisch design voor installatie
· Ondersteunt ONVIF

· Totaal binnenkomende throughput 800Mbps
· Tot 1920ips Full HD real-time recording
· Ondersteunt H.265/H.264 codec
· Ondersteunt UHD weergave
· Tot 1920ips live weergave
· Eenvoudig installeren, instellen en afspelen met DirectIP camera’s
· Uit te breiden naar 144TB met behulp van eSATA opslag 
· Ondersteunt RAID 1, 5, 10
· Ondersteunt één-klik netwerk configuratie met FEN service

84“

· Anti-glare coating
· Brede kijkhoek (178°)
· Tot 50.000 levensuren
· Laag stroomverbruik
· HDMI/DP/VGA/DVI/Audio/RS232

IDIS beelden zijn van 4K video opname en kunnen licht vervormd zijn.

De IDIS UHD surveillance monitor is speciaal ontworpen voor gebruik in een scala 
aan bewakingsapplicaties. Met toonaangevende UHD resolutie (3840x2160) en 
S-IPS technologie met LED backlight, produceren IDIS DirectView™ monitors 
levensechte kleuren en uitzonderlijke details met een 178º kijkhoek.

TOONAANGEVENDE 
UHD RESOLUTIE


