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Kameraovervåking er laget som et oppslagsverk, der man skal finne løsningen. Samtidig som boken er et
oppslagsverk er dette også en bok i oppdragelse av hvordan man skal planlegge, installere og drifte et
ITV-anlegg. Målgruppen for boken er primært elektr Et kamera er et øye som aldri sover. Et kamera kan
brukes til hva som helst. Et kamera lyver aldri, det viser nøyaktig hva som skjer. Kameraovervåking gir oss
trygghet og sikkerhet ved at det kan se og varsle oss når noe unormalt skjer. Samtidig er kameraovervåkning
en alvorlig sak, som ikke må misbrukes. Dette må de som selger og monterer kameraovervåking ha forståelse
for. Kunder må være informerte om ansvarsforhold, og de må ha kunnskap om skilting, informasjon til
ansatte, meldeskjema etc. Unødvendig overvåkning er som kjent forbudt. Boka har både en praktisk og en
teoretisk del. Den praktiske delen gir eksempler på installasjoner, mens den teoretiske delen forklarer hvordan
hver enkelt del fungerer i et kameraovervåkingsanlegg.
Kameraovervåking har etter hvert blitt tilgjengelig for alle, men det kan være vanskelig å finne riktig utstyr til
det aktuelle formålet.
Elotec har fokus på å. Elotec er totalleverandør av produkter innen alarm og overvåking. Brannalarm :
Nødlys: Innbruddsalarm : Kameraovervåking: Brannslukking Vi på Holars AS kan kameraovervåking,
porttelefoni og GSM-baserte alarmsendere. Produkter man kan stole på, solid sikkerhet. Alt av sikkerhet til din

bedrift. Har din bedrift en sikkerhetsløsning tilpasset dagens behov? Våre løsninger Registrerer domenenavn,
tilbyr webhotell, webutvikling, drifting, konsulenttjenester og hjemmepc avtaler. Pirbadet - beliggende i
overgangen mellom sjø og land - er Norges største innendørs badeanlegg lokalisert på Brattøra i Trondheim.
Pirbadet er saml Spesialist innen Overvåking, Tyverivern, Spionutstyr og elektriske produkter. Leverer til
industri, offentlige og private over hele landet. - Ring oss for løsninger. Kameraovervåking bedrer trafikkflyt i
Bergen. Et kamerasystem fra TRAFSYS bedrer rushtrafikken gjennom Fløyfjellstunnelen. Oppdragsgiver for
dette prosjektet var. Våre viktigste produktområder er innen radiokommunikasjon – kameraovervåking innen
transport og maritimt - og spesielle sikkerhetsprodukter. En betydelig leverandør av ulike
elektronikkprodukter til fag handlere, grossister og industri/produksjonsbedrifter.

