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TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN 
VIDEOTAG VT-50 EN VT-50-XLR
De VideoTag VT-50 van Edesix is een opnameapparaat 
voor incidenten, speciaal ontworpen om te voldoen 
aan de behoeften van ondernemingen die met publiek 
te maken hebben en voor beveiligingsfuncties.  

De VT-50 is beschikbaar met eenvoudig 
apparaatbeheer en vereenvoudigde integratie in 
videomanagementsystemen.

CAMERAFUNCTIE BESCHRIJVING / SPECIFICATIE

Normaal gebruik
Door de onderneming beheerde incidentrecorder, voor persoonlijke veiligheid en 
beveiliging

Garantie
1 jaar volledige fabrieksgarantie, inclusief ondersteuning via e-mail en telefoon. 
Verlengde garantie beschikbaar.

Afmetingen 42 x 42 x 22,5 mm (inclusief clip, 16 mm zonder)

Gewicht 27 g

Opslagcapaciteit 8 GB (VT-50) / 128 GB (VT-50-XLR)

Opnamecapaciteit 4 uur bij 720p HD (VT-50) / 2,5 dag bij 720p HD (VT-50-XLR)

Opnametijd
Maximaal 2 uur opnemen of 1 uur live streamen en opnemen bij 720p HD. Kan 
worden aangesloten op een externe voedingsbron voor langere opnametijden.

Stand-bytijd 6 maanden (modus voor directe opname).

Streaming-indeling H.264

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz Wi-Fi)

Toegankelijkheid batterij 
voor gebruiker

Verzegelde unit zonder toegang tot de batterij voor de gebruiker

Dit apparaat is de kleinste en meest discrete camera van Edesix, bedoeld voor het opnemen van één incident. 

De VT-50 is een onderhoudsarme oplossing die minimale aandacht vereist en stand-by kan blijven tot 6 maanden vóór het 
opnemen van een incident. De VT-50 is het ideale apparaat voor locatiebeveiliging, omdat het kan worden geïntegreerd in 
bestaande Video Management Systemen (VMS), waardoor een allesomvattende beveiligingsoplossing voor werknemers, 
beveiligingspersoneel en bedrijfsmiddelen wordt gewaarborgd.

Ready



ED-002-022-16

CAMERAFUNCTIE BESCHRIJVING / SPECIFICATIE

Opnamehoek lens Groothoek, beeldhoek 130 graden horizontaal

Oplaadtijd batterij Minder dan 3 uur

Type batterij Lithium-polymeer

Framerates 30 fps

Opslagmedia Interne solid state

Opnamen weergeven, 
kopiëren en verwijderen

De drager van de VideoTag kan geen opnamen openen, bekijken of verwijderen. 
Alleen bevoegde gebruikers hebben toegang tot opnamen.

Resolutie 1280p x 720p HD, H.264 video-encodering

VMS Compatibel met Genetec, Milestone en ONVIF

Managementsoftware VideoManager 9.0 of nieuwer. Vereist licentie van VideoManager of Cloud Service.

Aanzicht voorzijde

42 mm

42 m
mLens

Aanzicht achterzijde

Clip

Let op:
deze kan ook 
verticaal op de 
unit worden 
gemonteerd

Aanzicht zijkanten

Microfoon

Aanzicht bovenzijde

Aan/uit-
knop

Luidspreker

Micro-B 
USB-poort

Aanzicht onderzijde

22.5 mm

Genetec is een handelsmerk van Genetec Inc

Milestone is een handelsmerk van Milestone Systems A/S

ONVIF is een handelsmerk van ONVIF

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


