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1. Video-overvåkning – en kort konseptpresentasjon 

1.1. Basis ønsker og behov for videoovervåkning: 

 Videoopptak av lokaler og uteområder 

 Truslene er tyveri fra kunder, ansatte og innbrudd 

 Brukes som bevis ved anmeldelse av kunder eller oppsigelser av ansatte 

 Operasjonelt: Se hele bedriften/butikken/produksjonen fra et sentralt sted 

 Fjern-oversikt: Se stedet via Internett.  

 Effektivitetsmåling: Kvalitetssikring mht kundeservice, kassekøer etc. 

1.2. Tre alternative teknologier 

Det finnes i dag tre forskjellige teknologier innen videoovervåkning. Det er viktig å være klar over 

forskjellene for å velge riktig teknologi i forhold til behov. Her gjør vi en kort sammenligning: 

2. IP nettverkssystemer 
IP-kameraene er i praksis datamaskiner og kobles til et lokalt datanettverk som PCer, printere e.l. 

Systemet kan dermed spres over store avstander gjennom desentraliserte switcher. De kables med 

standard UTP nettverkskabel og kan også få strøm gjennom samme nettverkskabel. Forutsetter da 

switcher med POE (Power Over Ethernet). Kamerautvalget spenner fra vanlig VGA-oppløsning til 5 

megapixel og oppover. Noen kameraer kan ha internt opptak på minnebrikker, og kan tilkobles sensorer. 

Opptak kan gjøres på en NVR (Network Video Recorder) eller på PC v.h.a. VMS (Video Management 

Software). Dette er dagens og fremtidens teknologi.  

Anbefales særlig for 

Større installasjoner, store avstander, krav om trådløse linker eller der det er mulig å bruke eksisterende 

nettverk-infrastruktur. Installatør har IT-kunnskaper. 

2.1. HD-coax 

Dette er en teknologi som gir ukomprimert HD 720p og 1080p bildekvalitet uten tidsforsinkelse. Det 

brukes koaksialkabler, er enkelt å sette opp uten spesialkunnskaper, og svært stabilt over tid. Det kreves 

god kvalitet koaksialkabler. Vi anbefaler dette for mindre installasjoner (lokaler opp til 1000m2). Disse 

systemene egner seg spesielt for egen-installasjon, da de ikke krever nettverkskunnskaper. Prismessig er 

de betydelig rimeligere enn IP-systemer, men gir like god bildekvalitet. Dette er også ideelt dersom en 

ønsker å bytte ut et eldre analogt system til HD uten å kable om. 

Anbefales særlig for 

Mindre installasjoner med korte avstander. Egeninstallasjon ute spesial-kompetanse. Ønsker HD men 

med begrenset investering. Oppgradering av analogt system til HD uten ny kabling. 

2.2. Analoge systemer 

Tradisjonelle analoge systemer er mye rimeligere enn HD-løsninger, og dekker basisbehovet når budsjett 

er viktig, og det ikke trengs like detaljerte bilder. De kables også med koaksialkabel som vanligvis også 

fører strøm.  
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Anbefales særlig for 

Basisbehov med begrenset budsjett. 

Kort oversikt over viktigste forskjeller 

 

Merk: Om det er IP, HD-KOAX eller analog vil være opptakere (DVR og NVR) for alle teknologiene i stor 

grad ha de samme funksjonene, og kan kobles til Internett, og kan ses via mobiltelefon. 

2.3. Utstyr overvåkningssystemer 

Følgende type utstyr er basis i en slik installasjon: 

 Sentralutstyr 

o Opptaker: NVR (Network Video Recoder) / DVR. PC/server kan også brukes. 

o Skjerm(er) 

o Joystick for styring av PTZ motoriserte kameraer. 

 Periferi-utstyr 

o Kameraer 

o Tilbehør (linser, kamerahus, festebraketter etc) 

 Kommunikasjon og støm 

o Switcher – kobler sammen utstyr og gir strøm til kameraene 

o Kabler 

o Strømforsyning 

2.4. Eksempel på et system og grunnleggende anbefalinger 

Vi vi her fokusere på IP-systemer. 
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Kameraer 

Følgende er de viktigste forhold for et kamera: 

1. Oppløsning (bildekvaliet). Måles ofte i megapixel, samt faste forhold som 720p og 1080p. 

2. Bilder per sekund. Måles i bilder per sekund (FPS – Frames Per Second). Dette gir flytende video 

eller stakkato. Full hastighet regnes til å være 25 bilder per sekund (FPS). Men også lavere, som 12 

eller 15, gir god nok hastighet for vanlig videoovervåkning. 

3. Lysømfintlighet. Måles i LUX. Et godt kamera for dårlig lysforhold bør ha 0,01 lux. Jo lavere tallet 

er jo bedre bilde får kameraet under mørkere forhold. 

4. Dag/Natt-funksjon: Betyr at kameraet viser farger når det er nok lys, men går over til å være 

sort/hvitt når det er mørkt. Ved å slå over til sort/hvitt vil bildet bli betydelig bedre i mørke. Det 

finnes både virkelig Dag/Natt (som har en intern, 

fysisk linse som flytter seg inni kameraet) og 

elektronisk, som simulerer det samme.  

5. Mange kameraer inkluderer linse. Noen har fast linse 

som gir en fast bildevinkel, mens andre har varifokal 

(justerbar) linse. Det er en stor fordel å bruke varifokal 

for å kunne se akkurat det området en ønsker. 

6. Irisen på linsen kan være fast, manuell eller auto. 

Dette betyr at linsen justerer seg internt i forhold til lyssituasjonen. Å bruke auto-iris er en stor 

fordel utendørs.  

7. Noise Reduction (NR/DNR). Tar bort støy i bildet, og gjør bildet klarere 

8. Wide Dynamic Range (WDR). Justerer bildet på pixelnivå, og gjør at kameraet tilpasser seg både 

lyse og mørke områder i samme bilde. Dette er en stor fordel utendørs i Norge med store 

forskjeller.  

Basis anbefaling av minimums-spesifikasjoner 

1. Vi anbefaler HD-kameraer med minst FULL HD(1080p). 

2. Vi anbefaler å bruke kameraer som har POE (Power Over Ethernet), som også gir strøm til 

kameraet gjennom samme nettverkskabel. Dette forenkler installasjonen betydelig. For å benytte 

dette kreves POE-switcher. 

3. Vi anbefaler å bruke varifokale (justerbare) linser slik at du får justert bildevinkelen til ditt faktiske 

behov. 

4. Vi anbefaler også at kameraet er ONVIF-kompatibelt. Det betyr at det kan brukes sammen med 

de fleste ITV-programmene, og at du derfor ikke låser deg til en produsent. 

5. For utendørsbruk (eller hvor kameraet har motlys fra vindu/inngangsdør) hvor lysforholdene 

varierer fra sol til mørke samt sol og skyggeområder anbefaler vi kameraer som har WDR (Wide 

Dynamic Range). 

6. Kameraene må ofte beskyttes for ødeleggelse. Det kan være værforhold (vann, temperatur, 

salt,støv, risting), men også beskyttelse fra ødeleggelse PGA hærværk, vandalisme og for at noen 

ønsker å sette kameraet ut av spill for å unngå opptak ved innbrudd etc.  
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2.5. Hovedtyper kameraer 

Boks/standard 

Dette er basis-kameraer som leveres uten linse og festebrakett. Siden de leveres uten linse er det de mest 

fleksible kameraene for bildevinkler, og de kan også tilpasses forskjellige typer kamerahus og 

festebraketter. 

Dome-kameraer 

Disse ser ut som en kuppel, og da de vekker mindre oppsikt og er mer estetiske er de spesielt populære i 

taket i kontormiljøer. Dome-kameraene kommer også for utendørsbruk. Noen må monteres i tak, mens 

andre har 3 akser og kan monteres på vegg, på skrå etc. 

Bullet-kameraer 

Dette er kameraer som er bygget inn i et kamerahus. Fordelen er at de er helt tette, og blir mindre og 

enklere enn andre kamerahus. Ofte kan kabelen føres gjennom festebraketten, slik at kutting av kabelen 

blir vanskelig. Disse har nesten alltid infrarødt lys. 

Motoriserte kameraer (PTZ – Pan Tilt Zoom) 

Disse kan styres i alle retninger via en joystick eller et program. De kan være forhåndsprogrammert til å 

vise spesielle områder ved spesielle aktiviteter, som en sensor, at en dør blir åpnet etc. De kan også 

programmeres til å gjøre sveip frem og tilbake. Fordelen med disse er at de kan dekke svært store 

områder, og vise mange detaljer. Ulempen er at når de «ser» et område ser de ikke de andre områdene. 

For at det skal være noen særlig hensikt med disse bør det være en vakt som opererer dem, eller at de er 

koblet til andre sensorer eller et adgangskontrollsystem.  

Trådløse 

For å unngå kabling ønsker svært mange brukere trådløse systemer. Da det er mer stabilt og sikkert med 

kablede systemer anbefaler vi alltid å gjøre det ytterste for å kable. Det finnes svært få profesjonelle 

trådløse kameraer, og er ikke ansett for å være godt nok for videoovervåkning. Hvis en må bruke trådløst 

anbefaler vi å sette opp direkte trådløse linker mellom switcher, men å bruke kablede kameraer. Et annet 

alternativ er å bruke intern lagring av video i selve kameraet. Da vil det være mindre utsatt for 

nettverksproblemer.  

 

Videoopptakere (NVR – Network Video Recorder) 

Dennes funksjon er å gjøre opptak etter de kriterier som er satt opp. Ofte er det opptak kun ved 

bevegelse. Ved Internett-oppkobling kobler en seg opp mot denne for å se live video eller opptak. Denne 

må ha kapasitet til de kameraene en kobler til, både med hensyn til lagringsplass (harddisk) men også 

prosessorkapasitet til nok HD-kameraer.  
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Ved bruk av HD-kameraer er det viktig at NVRene har god kapasitet når det gjelder båndbredde og faktisk 

opptakskapasitet. Det er viktig at opptakene kan være i minst 15 FPS (FPS – bilder per sekund), men aller 

helst i sanntid (25 FPS).  Vi anbefaler også å kjøpe en NVR med litt overkapasitet da vår erfaring tilsier at 

en ofte vil ønske 1-2 kameraer til etter å ha sett virkningen av systemet. 

Da en vanligvis tar opp kun ved bevegelse kan opptakstiden i antall dager pr TB harddisk variere svært 

mye fra kamera til kamera. 

For små systemer anbefaler vi NVR med innebygget POE-switch. Disse er enklere å sette opp, og det blir 

færre enheter. For større systemer er det bedre å bruke flere switcher og koble disse sammen.  

Lagringskapasitet avgjøres av harddisker, og bestemmes utfra hvor mange dager/uker en ønsker opptak, 

oppløsning og FPS samt hvor mye bevegelse det er i området. Generelt anbefaler vi minst 500GB harddisk 

per HD-kamera  for ] f] e ukes opptak ved bevegelse. 

I Norge er det tillatt å ha maksimum 7 dagers opptak. Det er heller ikke vanligvis tillatt med lydopptak 

POE-switch 

Switchen brukes til å kobles sammen kameraer, NVR og Internet-router. Alle våre switcher er POE-klare, 

dvs. at kameraene også får strøm gjennom samme nettverkskabel. Dette forenkler installasjonen 

betydelig. Merk at mange NVRer har integrert POE-switch. 

Tilbehør 

Ved utendørsbruk anbefaler vi standard bullet- eller dome-kameraer som tåler ned til -30ºC. Disse kan 

fint brukes i Norge. For andre typer kameraer bør oppvarmede hus brukes.  Ved bruk nær sjø anbefaler vi 

kamerahus i rustfritt stål.  

3. Hvorfor HD video 

3.1. Bildeoppløsning 

Tradisjonelle analoge overvåkningssystemer har generelt en svært dårlig bildekvalitet i forhold til dagens 

HD-systemer. Det blir som å sammenligne gamle 8mm filmkameraer og dagens Blu-Ray krystallklare 

bilder.  

Full HD-kvalitet muliggjør identifisering av personer og bilskilter. En får godt utnyttelse av digital zoom i 

bildet for å få med seg selv små detaljer. Politiet får inn mange gamle videoer som PGA kvaliteten er helt 

ubrukbare og anbefaler sterkt oppgradering til Full HD. 

3.2. Forbedrede kameraer 

Det har også foregått en betydelig utvikling av kameraene de siste få årene og dagens kameraer er 

generelt sett veldig forbedret også på andre områder: 

 Krever mindre lys, og får dermed bedre bilder i mørke 

 Dag/Natt-funksjon: Farge på dagtid og sort/hvitt i mørke 

 Infrarødt lys som muliggjør filming i stummende mørke 
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 WDR som forbedrer bildet når det er forskjellige lysforhold, som sterk sol og mørk skygge 

i samme bilde 

 BLC og HLC som kompenserer når det er mye motlys eller spesielt sterke lyskilder (billys, 

sterk utebelysning).   

3.3. Bildekvaliteter 

Analog video 

Tradisjonell analog video har oppløsninger som CIF (gammel analog på 0,1 megapixel) og VGA (nyere 

analog på ca. 0,4 MP). 

HD 

Kalles også 720p eller 1 megapixel. Oppløsningen er 1280 x 720 pixler 

Full HD 

Kalles også 1080p eller 2 megapxiel. Oppløsningen er 1920 x 1080 pixler.  Dette er kvaliteten som brukes 

på HD-TV og i filmproduksjon. 

4K og andre megapixel-formater 

Vi tilbyr også kameraer med 4K oppløsning (8MP), samt 3, 5 og 10 megapixel. Disse brukes gjerne i større 

lokaler som kjøpesentre eller parkeringsplasser, hvor en vil dekke et spesielt stort område eller trenger 

spesielt gode detaljer.  

3.4. Sammenligning bildeformater og kvaliteter 

 

 CIF  

(gml. analog) 

D1 

 (ny analog) 

720p (HD) 1080p (Full HD) 

Pixler 352 x 288 720 x 576 1280 x 720 1920 x 1080 

Megapixel 0,10 MP 0,44 MP 0,92 MP 2,07 MP 

Ganger bedre enn CIF 1 4x 10x 20x 

 

3.5. Anbefaling 

Generelt sett kan en si at en anbefaler så høy bildekvalitet som mulig. Vi har likevel funnet grunner til å 

anbefale Full HD-kvaliteten 

 Det er en svært høy bildeoppløsning og den kvaliteten som brukes på TV og i filmproduksjon. 

 Det er allerede 20 ganger høyere enn CIF og 5 ganger høyere enn VGA. 

 De fleste skjermene har maks oppløsning på Full HD. 

http://www.netcam.no/


  netcam.no 

 10 

 Vi synes forholdet pris/verdi er logisk og akseptabelt for de fleste. 

4. HD video med koax 
Koakskabel forbindes vanligvis med analog video eller TV. Men i løpet av de siste par årene har det også 

kommer videosystemer med Full HD-kvalitet over koaksial kabel. Dette er ikke bare en fordel for de som 

allerede har koaksialkabel og ønsker å oppgradere til HD uten å kable på nytt. Men også for nye systemer 

er HD-koax et alternativ som velges av mange. 

5. HD-IP video  
Ved IP videoovervåkning er kameraene datamaskiner og tilkobles det lokale nettverket (LAN) via 

nettverkskabler og switcher.  Dette er den mest brukte teknologien i den vestlige verden de siste årene. 

 

5.1. Fordeler 

HD-IP-systemer har følgende fordeler: 

1. Kan bruke eksisterende LAN nettverk. 

2. Det kan brukes et nettverk med flere spredte switcher, og hvor hvert kamera er koblet til 

nærmeste switch.  

3. Stort utvalg av kameraer med opptil ti-talls megapixel bildekvalitet 
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4. Mulighet for å legge inn programmer direkte i kameraet (f.eks. kundetelling og video 

analytics) 

5. Mulig å oppgradere software (firmware) i kamera for forbedringer og nye funksjoner 

6. Mulighet til å bruke 360º-kameraer 

7. Kameraene kan ha innganger for sensorer og utganger til releer. 

8. Kameraene kan ha opptak i minnekort direkte i kameraer, slik at hvis NVRen blir ødelagt 

eller stjålet fortsetter opptakene. 

9. Bruk av strøm gjennom nettverket (POE) forenkler kablingen 

5.2. Ulemper 

Ulempene med HD-IP vurderes til å være følgende: 

1. Krever spesialkompetanse. Både installasjon, support og service krever spesielle IT- og 

nettverkskunnskaper. 

2. Høy kostnad. 

3. Ikke standardisert: Forskjellige formater gjør at ikke alle kameraer passer med alle 

opptakere 

4. Begrensning i kabelavstand til 100m (med standard nettverkskabler) 

5. Oppdateringer av firmware i NVR og kameraer kan føre til kompatibilitetsproblemer. 

5.3. Anbefaling 

Hvor noen av disse kriteriene er til stede vil vi ofte anbefale IP-systemer: 

 Behov for spesielt høy bildekvalitet. 

 Store avstander, forskjellige bygninger eller steder. 

 Har lokalt IP-nettverk som kan brukes 

 Har god IT-kunnskap eller IT-personale 

 Ønsker større fleksibilitet i forhold til fremtidige utvidelser 

 Spesielle behov (spesialkameraer, værbeskyttelse etc) 

 Ønsker å bruke videoanalyse eller spesialsoftware 

 Ønsker å integrere video-systemet med andre delsystemer 

6. Hvordan velge budsjett for ITV-system 
Ved valg av ITV-system er det mange ting en bør ta i betraktning. Før en ber om pristilbud bør en ha en 

generell formening om systemønsker i forhold til prisnivå, slik at en ber om tilbud utfra noenlunde like 

kriterier og dermed får et riktig sammenligningsgrunnlag. 

6.1. Budsjett 
En vil ofte ha et ”godt system til en god pris”. Det er imidlertid her som på de fleste områder: Jo høyere 

budsjett jo bedre system får en. Det er viktig å være klar over de forskjellige system- og prisnivåene for å 

vurdere hvilken type system en ønsker og hvilket prisnivå en er villig til å akseptere. Vi håper at denne 

guiden kan hjelpe deg til å finne ditt nivå. 
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6.2. Oppløsning / detaljgrad 

Det viktigste valget en gjør er type system og hvor høy oppløsning en ønsker.  

 Oppløsning / 

detaljgrad 

Prisnivå: Eks. pakke med 4 gode kameraer 

Analogt system 0,4 megapixel 6.000 –  10.000 

Analogt HD-system 2 megapixel 10.000 – 14.000 

Nettverkskameraer 2-5 megapixel 11.000 – 80.000 

Anbefaling: Her er prisforskjellene store, men det er også kvalitet og oppløsning. Her bør det tas en 

grunnleggende beslutning i forhold til budsjett. På grunn av den store kvalitetsforskjellen anbefaler vi 

generelt HD-løsninger. Vi anbefaler IKKE de billigste systemene, da prisforskjellen til et godt system er 

svært liten i forhold til kvaliteten en oppnår. 

6.3. Varifokale linser 

Dette betyr om bildevinkel kan justeres. Det er en stor fordel å kunne justere bildevinkelen slik at en 

dekker det en ønsker å dekke, ikke bare det som kameraet gir med en fast linse. Dette både for å dekke 

det en ønsker, men også for å få bedre detaljer på det område en faktisk dekker.Anbefaling: Vi anbefaler 

generelt kameraer med varifokale linser. Fordelen er stor, og prisforskjellen er relativt liten. For analoge 

systemer tilbyr vi stort sett bare kameraer med varifokale linser da prisforskjellene er svært liten. 

7. 6 grunner for at mange velger HD-koax 

1) Imponerende Full HD bildekvalitet 

a. Samme kvalitet som HD på TV. 

2) Enkelt å montere og vedlikeholde 

a. HD-kvalitet uten spesialistkunnskaper. Trenger ikke IT- personell eller elektrikere. 

3) Lavere investering enn IP-systemer 

a. Sylskarp HD-kvalitet med reduserte kostnader. 

4) Enkel og rask oppgradering av gamle analoge systemer 

a. Bytt kun DVR og kameraer. Bruk dagens kabel og strøm. Raskt og problemfri 

montering. 

5) Plug and play på 1-2-3 

a. Avansert system som er enkelt å bruke. Vi leverer ferdig oppsatt system med norsk 

monteringsanvisning. 

6) Godt utvalg og god kvalitet på utstyr 

a. HD-DVRene har samme brukergrensesnitt som andre DVRer og NVRer. De har 

samme aksess. 
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8. Anbefaling 
ITV-utstyr har blitt betydelig bedre de siste få årene. HD-bilder har en utrolig bedre bildeoppløsning enn 

analoge bilder. Mulighetene for å identifisere personer og gjøre en digital zoom i ettertid er betydelig 

bedre på HD. Vi anbefaler generelt å oppgradere til HD for å få dette.  

8.1. For mindre steder: HD-KOAX 

Når det er mindre enn 16 kameraer, kabelavstandene er under 100 meter, og en har «normale» behov,  

anbefaler vi HD-KOAX. Dette er en meget stabil løsning med svært høy bildekvalitet. Systemet krever ikke 

IT-kunnskaper, er enkelt å montere, reparere og oppgradere. 

8.2. For større steder: IP-system 

Hvor noen av følgende situasjon er til stede anbefaler vi et rent IP-system: 

 Større avstander eller forskjellige bygninger 

 Har eksisterende lokalt IP-nettverk som kan brukes 

 Har IT-kunnskap eller IT-personale 

 Ønsker større fleksibilitet i forhold til fremtidige utvidelser 

 Utfordrende lysforhold 

 Spesielle behov (spesialkameraer, værbeskyttelse etc) 

 Ønsker å bruke videoanalyse eller spesialsoftware 

Vi setter sammen avanserte løsninger for deres behov. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

9. Oppgradering til HD-overvåkning 
Oppgradering til et HD-system kan bli unødvendig kostbart dersom en ikke kjenner mulighetene og 

rådfører med spesialister på nettopp oppgradering.  Vi presenterer her en enkel guide for at våre kunder 

skal være klare over alternativene, hvilke fordeler og ulemper hver måte har, samt konsekvenser for 

resultater, installasjon og ikke minst investeringen. 

Her har vi tatt utgangspunkt i et sted som allerede har et analogt anlegg med DVR, kameraer og 

koaksialkabel. 

Vi kan selvsagt hjelpe dere med rådgiving og utstyr uansett hvilken metode dere velger. 

9.1. Alt. 1: Bytte alle kameraene til HD-IP 

IP-systemer kjennetegnes ved at de består av nettverksopptaker (NVR), IP-kameraer og nettverkskabler. 

 Utstyr: Opptaker og kameraer må byttes. 

 Kabler:  

o Alt. 1: Bytte koakskablene til nye nettverkskabler 

o Alt. 2: Benytte eksisterende koaksial, men sette på coax-IP konvertere. 

 Strøm: Bruke POE-switcher som gir både data og strøm i samme kabel 

Resultat 
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Et komplett HD-system med svært gode bilder. 

Investering:  

 Utstyr: Høy.  

 Installasjon: Høy. 

 Eksempelpris utstyr: Komplett pakke med 4 standard IP- kameraer: 15.000,- + installasjon 

(10.000 – 25.000) 

9.2. Alt. 2: Bytte til HD-KOAX 

HD-KOAX-systemer er HD 1080P-kvalietet (2 megapixel), bruker koaksial kabel, men spesialutstyr: HD-

KOAX DVR og HD-KOAX kameraer. 

 Utstyr: Opptaker og kameraer må byttes. 

 Kabler:  

o Kan i utgangspunktet benytte eksisterende koaksialkabler. Dette betinger 

imidlertid god kvalitet, og at avstandene ikke er lange. Avstand avhenger sterkt av 

kvalitet på kabel, men en kan vanligvis regne 50m. Våre kabler greier 60m. Evt. 

kan kablene beholdes på de nærmeste kameraene, men byttes på de som er 

lengst unna. 

o På lengre avstander kan også signal-forsterkere brukes. 

 Strøm:  

o Kan vanligvis bruke eksisterende strømforsyning. 

Resultat:  

Et komplett HD-system med svært gode bilder. 

Investering:  

 Utstyr: Middels.  

 Installasjon: Lav. 

 Eksempelpris utstyr: Komplett pakke med 4 kameraer: 10.000,- + installasjon (5.000 - 

10.000) 

9.3. 3: Beholde noen analoge kameraer og bytte noen til HD-koax  

 

Våre nye HD-DVRer gir mulighet til å kombinere gamle  analoge, HD-koax-kameraer og noen IP-kameraer. 

En kan beholde noen av de analoge kameraene en ønsker men i tillegg bytte noen til HD-kameraer 

 Utstyr:  

o Opptaker byttes.  

o Eksisterende analoge kameraer beholdes.  

o Nye HD-koax kameraer installeres i forhold til behov. 
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 Kabler:  

o Benytte eksisterende koaksialkabler. 

 Strøm:  

o Eksisterende kameraer benytter eksisterende strømforsyning. 

Resultat:  

Et system med noen analoge bilder med lavere bilde-kvalitet (samme eller noe bedre enn før) kombinert 

med HD-oppløsning på nye, viktige kameraer. Uansett betydelig bedre og oppgradert opptaker. 

Investering:  

 Utstyr: Lav. Avhenger av antall nye kameraer.  

 Installasjon: Bytte kun av kameraer. 

 Eksempelpris utstyr med 2 nye HD-koax kameraer samt ny HD-DVR for 4 eksisterende 

kameraer og 2 nye HD: Kr. 10.000. + installasjon (5.000 ->. 

9.4. 4: Beholde eksisterende kameraer. Bytt kun opptaker 
Avhengig av hvilken type DVR en har, kan en oppgradering føre til bedre opptak og enklere bruk enn ved 

dagens. 

 Utstyr:  

o Opptaker byttes.  

o Eksisterende analoge kameraer beholdes.  

 Kabler: Ingen endring. 

 Strøm: Ingen endring. 

Resultat:  

Avhengig av hvor dårlig gammel DVR er: Et forbedret system med god opptaker som er enkel å bruke. 

Muliggjør Internett-tilkobling. 

Investering:  

 Utstyr: Meget lav.  

 Installasjon: Enkel. Gjøres på egen hånd på 15 minutter. 

 Eksempelpris ny god DVR med harddisk for 4 kameraer: Kr. 5.000,-. 

10.  Enkel installasjonsbeskrivelse 
Avhengig av hva du har kjøpt kan du ha fått følgende utstyr levert: DVR, kameraer, strømforsyning og 

kabler. Merk at modeller og detaljer kan variere. 

10.1. DVR og kameraer 

 DVR 
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o DVR tilkobles monitor (HDMI eller VGA-tilkobling), strøm og mus. Den enkleste 

måten å bruke DVRen på er vha musen. Fjernkontroll kan evt. brukes for å skifte 

kameravisning når DVRen er et stykke unna. 

 Kameraer 

o Kameraer festes til vegg/tak som planlagt.  

o Hvis du har kameraer med varifokale (justerbare) linser anbefaler vi at du justerer 

linsen slik at du dekker så godt som mulig akkurat det som du ønsker å se. Ved å 

utelukke områder med mindre interesse får du et bedre (høyere oppløsning) på 

det som faktisk interesserer deg.  

o Det er to ting som må justeres: Vinkel og fokus. Når en endrer vinkelen endres 

fokus, og må tilpasses den nye vinkelen. Ved en justering må derfor BÅDE vinkel 

og fokus justeres.  

o For noen kameraer kan justeringen gjøres direkte fra DVR. Andre har justeringen 

på utsiden av kameraet (to skruer), mens andre må demonteres og justeringen 

gjøres på selve linsen. 

o Siden bildet vises på monitoren som er ved DVRen er det best å gjøre dette med 

en annen person. En person justerer linsen og den andre instruerer ang. 

justeringen. Hvis kamera er langt unna DVR/monitor kan en kommunisere via 

mobiltelefoner. 

10.2. Kabler og strømforsyning (for HD-KOAX / TVI og analoge systemer): 

 Strømforsyning (transformator) 

o Transformator leveres vanligvis med splittekabel slik at flere kameraer kan få 

strøm fra samme transformator. Dette er praktisk da det krever færre strømuttak.  

o Transformator plasseres vanligvis hvor DVR er. Det er en transformator med 

kapasitet til flere kameraer. Vi anbefaler maks 4 kameraer pr. strømforsyning. 

 Kabler 

o Våre kabler har både strøm og video, og har riktige 

plugger i forhold til kameraer og strømforsyning. 

Merk at det er forskjellige plugger på 

strømforsyningsside og kameraside. Pass på at dette 

blir riktig ved installasjon. Se skjema. 

o Merk at for HD-KOAX-kameraer så skal den GRØNNE 

BNC-pluggen på kameraet brukes. 

o Den røde pluggen er for strømtilkobling 

 Se egen tegning for tilkobling av kabel til DVR, strømforsyning og kameraer. 

 
 

Kabeldiagram 
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11.  Datatilsynet: Sjekkliste for kameraovervåking 
Dette bør du gå igjennom før du setter opp overvåkingskamera 

11.1. Er overvåkingen virkelig nødvendig? 

Er gevinsten ved å overvåke større enn den integritetskrenkelsen den enkelte vil bli utsatt for ved å bli 

overvåket? Dersom overvåkingen ikke er nødvendig, er den heller ikke lovlig. 

2. Har du vurdert alternative løsninger slik som endret og økt lyssetting, vakthold eller endret bruk av 

problemområdene? 

Kameraovervåking bør alltid være siste utvei for å løse et problem. Har du overveid alle andre 

alternativer? 

11.2. Er det lovlig å overvåke området? 

Det er aldri lov til å overvåke andre: 

• i deres egne private hjem. 
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• i det som oppleves som en hjemlig eller privat situasjon, slik som et hotellrom, toalettrom, 

avkledningsgarderober og prøverom. 

Det er ikke lov til å overvåke egen privat grunn dersom du samtidig fanger opp offentlige områder, eller 

det er allmenn ferdsel der. Det er ikke lov å overvåke på steder der publikum normalt forventer 

diskresjon, slik som legekontor, treningsstudio, badebasseng eller lignende uten at det ligger helt spesielle 

sikkerhetshensyn til grunn. 

En arbeidsgiver kan overvåke sine ansatte dersom det er et særskilt behov. Det kan for eksempel være for 

å motvirke straffbare handlinger eller å ivareta de ansattes helse og sikkerhet. 

I borettslag eller andre boligselskap skal all form for kameraovervåking være vedtektsfestet. 

Publikumsområder på utsalgs- og servicesteder kan overvåkes dersom virksomheten har et klart behov 

for å beskytte seg mot ulike typer kriminalitet. 

På utesteder som restauranter, barer og nattklubber skal det helt spesielle sikkerhetshensyn til for å 

foreta overvåking. 

Offentlige områder slik som veier, gater og åpne plasser kan i utgangspunktet bare overvåkes av 

offentlige myndigheter. 

11.3. Er du klar over pliktene som følger med overvåkingen? 
Du skal melde fra til Datatilsynet før du setter i gang. Skjult overvåking er forbudt, og all overvåking skal 

merkes tydelig. Det er ikke lov til å levere ut eller vise opptak til utenforstående uten at de som er med på 

opptaket samtykker. Opptakene skal oppbevares på et sted som er utilgjengelig for uvedkommende, og 

slettes når det ikke lenger er saklig grunn for å oppbevare dem, senest sju dager etter opptak. 

11.4. Benytter du den minst krenkende formen for overvåking? 
Kan du svare JA på de fire punktene ovenfor, så husk til slutt at du alltid skal benytte den minst krenkende 

formen for overvåking! Dette vil for eksempel si at du alltid skal benytte færrest mulig antall kameraer, og 

heller filme gjenstander enn mennesker. Opptak kan ha et stort misbrukspotensial, så overvåking uten 

lagring bør så langt det er mulig brukes. 

12.  Serviceavtaler 
Dagens utstyr for videoovervåkning er digitalt, og hvert kamera og NVR har intern programvare 

(firmware) installert, noe som betyr at utstyret i større grad enn før bør oppdateres jevnlig (i forhold til 

gårsdagens analoge systemer). Dette betyr at kameraene fungerer bedre, får nye funksjoner etc. 

På grunn av at mange brukere har leverandører som ikke alltid har denne kunnskapen (f.eks. små el-

installatører som ikke har dette som sin spesialitet) tilbyr Netcam fjern-service og oppdateringer via 

Internet. Vi kobler oss på deres system og tar jevnlige kontroller og justeringer i forhold til behov og 

avtale. 

Dette betyr: 

 Førstegangsinstallasjon 

o Planlegging av typer kameraer, linser og utstyr samt plassering 

http://www.netcam.no/


  netcam.no 

 19 

o Oppsett og justering av kameraer og opptak 

o Oppsett av bevegelsessoner og nivå 

o Oppsett av Privat-soner (områder i kameraene som ikke skal vises eller tas opp) 

 System-overvåkning 

o Ved feil på utstyret hos dere får vi en epost fra systemet deres om problemet. Vi går så 

inn og sjekker hva problemet er, og utbedrer feilen dersom det kan gjøres via Internet.  

 Feil på hardware 

o I tilfelle fysiske problemer sender dere utstyret inn til oss, og vi reparerer eller bytter 

utstyret og returnerer det til dere. Selv om dette vanligvis er veldig raskt kan vi ved behov 

kan vi sende dere låneutstyr i mellomtiden. 

 Feil på nettverk 

o Ved feil på nettverket gir vi dere beskjed, slik at dere kontakter deres nettverksinstallatør 

for utbedring av feilen.  

 Service-på-stedet 

o For større installasjoner tilbyr vi også service på stedet. Da dette betyr høyere kostnader 

pga reiser og tid er dette alltid siste alternativ. 

 Alarm til oss dersom noe av utstyret deres ikke virker 

 Periodisk kontroll på følgende: 

o At utstyret fungerer og er tilkoblet Internet 

o At det gjøres opptak på forhåndsbestemt måte (f.eks. ved bevegelse) 

o At bevegelsessoner er riktig satt opp 

o At opptakene blir gode (fokus, lys etc) 

 Oppdateringer 

o Justering av bevegelsessoner 

o Kamera-oppsett 

o Justering av fokus (avhengig av type kamera, hvis ikke automatisk fokus gjøres dette 

sammen med kunde) 

o Oppdatering av kamera-software (firmware) 

o Oppdatering av NVR-software (firmware) 

o Evt. justeringer av kamervinkler eller linse (i samarbeid med kunde) 

13.  Definisjoner og uttrykk 
 Uvedkommende: Uautoriserte personer 

 Tyver: Innbrudd, låsespesialister 

 Garasjedør: Til biler 

 Gangdør: Til personer 

 AKS: Adgangs Kontroll System 

 ITV: Intern-TV – videoovervåkning 

 Autorisert person: Person som har lovlig adgang 

 Komponent: Del av system 

 Hendelse: Noe som skjer 

 Aksjon: Starter noe, kan være sirene, oppringing, lys etc 

 Anbefaling: En konklusjon av hva vi anbefaler 
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 Beskrivelse (situasjon): Beskrivelse av området 

14.  Presentasjon av Netcam Norge AS 
Netcam er en leverandør av profesjonelle løsninger innen videoovervåknings-systemer. Vi har fokus på 

kundens reelle behov, og tar oss av alt fra trusselvurdering, evaluering av alternative løsninger, til design, 

installasjon, brukeropplæring og teknisk support. Vi kjenner lover og regler og tar oss av forhold til 

myndighetene ang. godkjenninger og registreringer. 

Vi har mange års erfaring fra sikkerhet både i Norge og i land med betydelig høyere risikonivå. Vår 

erfaring fra høykriminalitets-områder gir oss et fortrinn for helhets-vurdering av aktuelle og fremtidige 

sikkerhetsbehov i Norge. 

Vi er teknologi- og løsningsorienterte, og spesialiserer oss på profesjonelle kvalitetsløsninger som er 

tilpasset Norges høye krav til kvalitet og brukervennlighet. Vi tilbyr profesjonell evaluering av alle 

sikkerhets-aspekter og design av løsninger tilpasset kundens behov og ønsker. 

14.1. Hvorfor våre kunder velger oss som leverandør  

1. Vi har svært fornøyde kunder. 

2. Spesialister på HD video til butikker. 

3. Fokus på kvalitet, stabilitet, brukervennlighet og god support. 

4. Vi har valgt ut de beste systemene for våre kunder. 

5. Profesjonell rådgiving og hjelp til løsningsdesign. 

6. Nettverk av montører over hele landet. 

7. Rask og effektiv support via telefon, Internett og på stedet 

15. Kontakt 
 

Vi gir gratis rådgivning og uforpliktende anbefalinger og tilbud. Ring oss for en prat om deres behov. 

Netcam Norge AS 
Adresse med showroom: Hoffsveien 16, 0275  Oslo 

Tlf. +47 21 68 23 00 

E-post: post@netcam.no 

Web: netcam.no 
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