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TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN VB-300

De serie VB-300 voor op het lichaam gedragen 
camera’s vertegenwoordigen de eerste generatie 
VideoBadges van Edesix met Wi-Fi.

Met een horizontale beeldhoek van 130 graden, 
mogelijkheid voor dag- en nachtopnamen, 
toewijzing door middel van RFID-aanraking 
ingeschakeld en geïntegreerde functie voor 
opname vooraf, kunnen VB-300 VideoBadges 
op ongeëvenaarde wijze beelden van lopende 
incidenten opnemen.

CAMERAFUNCTIE BESCHRIJVING / SPECIFICATIE

Normaal gebruik
Gebruik waarbij de grote beeldhoek van de VB-300, de batterij met  
langere levensduur en de mogelijkheden voor Wi-Fi-streaming van  
essentieel belang zijn.

Mogelijkheid tot opname vooraf
Opnemen vooraf continu beschikbaar, met instelbare periode. 
Opmerking: functie voor opnemen vooraf heeft invloed op de batterijduur.

Afmetingen 84 mm x 62 mm x 30 mm (VB-320) x 36 mm (VB-340).

Gewicht 100 g zonder bevestiging (VB-320), 140 g zonder bevestiging (VB-340).

Toegankelijk voor gebruiker of 
verzegelde unit

Verzegelde unit zonder toegang tot opslagmedia of batterij voor de gebruiker.

Opslagmedia Interne solid state, beveiligde opnamen.

Opslagcapaciteit voor opnamen 16 GB / 32 GB (VB-320), 32 GB (VB-340).

Bestandsgrootte voor  
uur opnemen

1 GB bij een standaardresolutie van 640 x 480, 2 GB bij een HD-resolutie  
van 1280 x 720.

Batterijcapaciteit in  
stand-by (modus voor directe 
opname)

48 uur (VB-320) 96 uur (VB-340).

Type batterij
Lithium-ion (geen batterijgeheugen) hoeft niet te worden ontladen voordat het 
apparaat wordt opgeladen.

Overlaadbeveiliging  
van de batterij

VideoBadge heeft een overlaadbeveiliging, zodat het apparaat niet overladen 
kan worden en in het docking station kan worden gelaten.
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Indicatie batterij
Aan/uit-lampje geeft aan: 
Groen = batterij opgeladen | Rood = resterende opnametijd 15 minuten |  
Blauw = Wi-Fi actief

Levensduur batterij  
in opnamemodus

Maximaal 7 uur (VB-320) / 13 uur (VB-340) bij gebruik met optimale  
camera-instellingen.

Vervanging batterij Aanbevolen vervangingstermijn 3 jaar, afhankelijk van de vereiste stand-bytijd.

Toewijzing door middel  
van RFID

Continu rood knipperende LED geeft aan dat de badge aan u is toegewezen.

Bladwijzer in beeldmateriaal
Door op de knop linksboven te drukken tijdens het opnemen, maakt u een 
bladwijzer in de video.

Configureerbaar Configureer knoppen, LED’s en opnamefuncties naar wens.

Schakelaars
Druk op twee knoppen om de opname te starten/stoppen of druk op de 
voorkant van de camera om de opname te starten/stoppen.

Gebruikersmelding opnamestatus
Visueel opnamelampje en hoorbare pieptoon om de gebruiker te waarschuwen 
dat de opname is in- of uitgeschakeld.

Bericht op het display  
aan voorkant

Opties:

• Displaykaart met bericht/logo

62 m
m

84 mm

Aanzicht rechterzijdeAanzicht voorzijde

Aanzicht bovenzijde

Lens

Microfoon

Functieknop

Statuslampje

36 m
m

Aanzicht linkerzijde

Aanzicht achterzijde

Inzetstuk met 
schroefdraad 
(bevestiging)

13 mm

Functieknop

LED voor Wi-Fi / 
Opnamestatus

LED LED

Drukknop Opname 
starten / stoppen

Weerbestendige 
Micro-USB-poort
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Downloadsnelheid 5 minuten per uur opnemen (parallel downloaden met docking station).

Framerates 30/25/15/12,5 fps. VideoBadge neemt standaard 25 frames per seconde op.

Resolutie

• Maximaal 1280 x 720 (HD) 

• Standaardinstelling 640 x 480 - kwaliteit met bewijswaarde 

• HD resulteert in grotere bestanden 

• MP4-video-encodering

Opnamesnelheid
25/30 frames per seconde, real-time opname.  
Opmerking: elk frame kan door een geautoriseerde gebruiker als stilstaand beeld 
worden weergegeven voor nauwkeurigheid met bewijswaarde.

Opnamehoek lens Groothoek, beeldhoek 130 graden horizontaal.

Downloaden video  
beveiligd met codering

AES 256, encryptiesleutels specifiek voor het basisstation

Opnamen weergeven, kopiëren 
en verwijderen

De drager van de VideoBadge kan geen opnamen openen, bekijken of 
verwijderen. Alleen bevoegde gebruikers hebben toegang tot opnamen, na het 
downloaden op een beveiligde locatie.

Gebruik dag / nacht
Geschikt bij omstandigheden met weinig licht tot 1 lux, wat betekent dat 
straatverlichting en interne verlichting voldoende zijn voor gebruik.

Audio-opname
De standaard audioconfiguratie heeft bijna de reikwijdte van het opnamegebied 
met reductie van achtergrondgeluiden.

Beveiliging van netwerkgegevens 
op  
USB-opslagmedia

VideoBadge wordt niet weergegeven als een USB-opslagmedium en kan geen 
bestanden ontvangen bij aansluiting op een netwerk.

Conformiteit met 
regelgeving voor toezicht en 
gegevensbescherming

Alle controlemiddelen voor conformiteit met regelgeving zijn standaard ingebouwd.

Conformiteit met RIPA  
(De Britse wet Regulation of Investigatory Powers Act 2000) Het gebruik van 
VideoBadge vereist geen bevoegdheid inzake de Britse wet RIPA, aangezien het 
gaat om openbare opnamen. 

Conformiteit met regelgeving inzake toezicht 
De display aan de voorkant van VideoBadge, de toegangsbeperkingen en de 
controlemiddelen van het systeem voor gegevensbeheer zijn conform de Britse 
Surveillance Code of Practice van het Britse ministerie van binnenlandse zaken. 
 
Gegevensbescherming 
De met encryptie beveiligde opnamen van VideoBadge, de 
toegangsbeperkingen, de controlemiddelen van het systeem en de opnamelog 
zijn conform de Britse regelgeving van de Information Commissioner’s Office.
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Bescherming tegen interferentie
Ingebouwde bescherming tegen radio-interferentie getest aan de hand van het 
TETRA-netwerk van de politie en algemene tweerichtingportofoons (SPEC5).

Oplaadtijd batterij Maximaal 4 uur / maximaal 8 uur (VB-320 / VB-340) met een volledig lege batterij.

Downloadtijd 5 minuten per uur opnemen.

Verbindingen

USB naar lokale computer. Verbindingskeuze VideoBadge:
• Opladen via USB met één kabel 

• Draadloze verbinding via docking station met 14 sleuven, netvoeding en enkele  
  USB-aansluiting

Weerbestendigheid Testresultaat weerbestendigheid IP65.

Garantie
1 jaar na aankoop, verlenging mogelijk tot 3 jaar.  
Voor politie speciale garantie beschikbaar.

Omgevingstemperatuur  
bij in bedrijf

-20 °C tot +40 °C, niet-condenserend, in bedrijf.

Opleidingen

• Systeem zonder training voor gebruikers van VideoBadge 

• Volledige instructiehandleidingen en telefonische ondersteuning  
  voor systeembeheerders 

• Optionele installatie en training op locatie wanneer IT ook wordt  
  geleverd door Edesix

Uitvoeren van registratie 
opnamelog

Alle gegevens over gebruik, activiteiten en opnamen worden  
opgeslagen en geïndexeerd.

Integriteitsketen voor digitaal 
bewijs

Volledige opnamelog met gegenereerde controlesommen en gewatermerkte 
output met bewijswaarde. 
Opmerking: stelselmatig gebruikt in strafrechtelijke en civiele rechtszaken.

Telling frames
Elk frame is genummerd en kan niet worden bewerkt of gewijzigd zonder de 
controlesom te schenden.

Watermerk voor  
datum en tijd

Elk frame heeft een watermerk met datum en tijd.

Tijdsynchronisatie De tijdbron is een lokale pc, met opties voor netwerk- of websynchronisatie.

Informatie over het branden van 
elk afzonderlijk frame

• Apparaat-id 

• Datum en tijd (UTC)

• Universele tijdklok 

• Nummer frametelling
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Conformiteit met WEEE
Edesix houdt zich aan alle relevante WEEE-richtlijnen (Waste of Electrical 
and Electronic Equipment) en treft de vereiste maatregelen voor het veilig 
verwijderen en recyclen van zijn producten.

Wi-Fi-FUNCTIE BESCHRIJVING / SPECIFICATIE

Specificaties 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz Wi-Fi), infrastructuur of ad hoc.

Beveiliging WPA2-Enterprise(*), WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP of open.

Streaming
RTSP, 640x268p (SD) 700 kbps, 64 kps audio met digest- of open verificatie  
(VB-320 of VB-340).

BEVESTIGINGSOPTIES BESCHRIJVING / SPECIFICATIE

Bevestigingen voor uniformen  
en kleding

Vaste en bewegende Klick Fast, krokodilklem voor shirts,  
bevestiging voor sportcamera’s.

Optie voor voertuigbevestiging
Compatibel met alle dashboard- en schermbevestigingen van  
Klick Fast-camera’s en sportcamera’s.

Motorola Solutions: presales.info@motorolasolutions.com Edesix: sales@edesix.com


