
КОМПАКТНИЙ 
ПОВНИЙ 
ЕКОНОМІЧНО - ЕФЕКТИВНИЙ
Універсальне відеорішення MOBOTIX MOVE з безліцензійним операційним ПЗ і додатком

• Без компромісів щодо якості: кібербезпека автономна відеосистема, включаючи запис
• Ніякої складної установки: пряме підключення та живлення по PoE до 16 камер
• Ніяких компромісів в продуктивності: з високопродуктивним процесором Intel
• Не потрібно ПК, відеосервер, ліцензії та спеціальні технічні знання
• Ніяких додаткових витрат: Після установки системи не потрібно ніяких додаткових витрат.
• Без ризику: покупка, установка і підтримка через кваліфікованих партнерів MOBOTIX

PLUG&PLAY 
РІШЕННЯ



Непереможна команда
Завдяки камерам MOBOTIX MOVE з централізованим 
управлінням в поєднанні з мережевим 
відеореєстратором MOBOTIX MOVE NVR компанія 
MOBOTIX тепер пропонує особливо практичне і просте 
у використанні комплексне рішення plug & play - 
ідеальне для локальних систем відеоспостереження з 
обмеженою кількістю камер.

Численні області застосування
MOBOTIX MOVE - компактне комплексне рішення для 
відеоспостереження - рекомендується для 
застосування в системах безпеки будь-якого типу. 
Крім відео в реальному часі і відтворення відео в 
форматі до FullHD і зі звуком, можна використовувати 
всі інші функції відеоаналізу камер MOBOTIX MOVE: 
наприклад, відеодетектор руху, періодичний запис, 
сигналізація про шум, сигналізація про 
несанкціоноване проникнення, сигнал через 
зовнішній вхід, ручне спрацьовування .

Підключення камери до мережевого відеореєстратора 
MOBOTIX MOVE з вбудованим PoE-комутатором 
надзвичайно просте, а повсякденне використання не 
вимагає додаткових інструкцій. Після установки не 
потрібно ніяких додаткових витрат, навіть на подальші 
оновлення програмного забезпечення. Ліцензійні збори 
також відсутні. Завдяки рекомендованому відділенню 
мережі камер MOBOTIX MOVE NVR від решти мережі 
компанії (автономна система), відеосистема надійно 
захищена від кібератак.

Камери і мережеві 
відеореєстратори MOBOTIX MOVE
Ідеальне рішення для локального відеоспостереження з прямим 
підключенням до 16 професійних мережевих камер.

Plug & Play



Високоякісні камери MOBOTIX MOVE
Серія камер MOBOTIX MOVE включає три різних типи 
камер в різних варіантах деталізації: PTZ SpeedDome 
камери, камери-кулі і купольні камери. Ці погодозахищені 
високоякісні IP-камери пропонують - в залежності від 
моделі - максимальний набір функцій, таких як дозвіл до 
4 Мп, вбудоване інфрачервоне підсвічування, 
автоматичне перемикання день / ніч, широкий 
динамічний діапазон (WDR) або кероване мотором 
автофокусування одним натисканням і високошвидкісна 
функція PTZ.

Пристрої MOBOTIX MOVE NVR "все в 
одному" з 8 або 16 каналами
Відеореєстратори MOBOTIX MOVE поставляються у 
вигляді настільних пристроїв (опціонально доступний 
комплект для монтажу в 19-дюймову стійку) в двох 
варіантах: з 8 і 16 відеоканалами і портами PoE. Таким 
чином, до 8 або до 16 камер MOBOTIX MOVE PoE 
можуть бути безпосередньо об'єднані в мережу і 
отримувати живлення.

Таким чином, навіть фізично віддалені камери 
(наприклад, в сусідній будівлі) можуть бути 
підключені до LAN-порту MOVE NVR через 
додатковий PoE-комутатор за допомогою всього 
одного кабелю мережевого підключення.

Вже встановлена на кожному 
мережевому відеореєстраторі: 
Безкоштовне програмне 
забезпечення для управління відео 

Програмне забезпечення для управління відео 
(включаючи віртуальний джойстик і інтеграцію планів 
місцевості), інтегроване безпосередньо в прошивку 
пристрою і спеціально розроблене для камер 
MOBOTIX MOVE, а також можливість прямого 
підключення до двох дисплеїв з високою роздільною 
здатністю, клавіатури, миші і джойстика означають, 
що мережевий відеореєстратор MOBOTIX MOVE 
замінює собою повноцінний ПК для відео робочого 
місця.

Entdecken Sie das gesamte Potential:
www.mobotix.com/de/produkte/move-cameras



Відеореєстратор MOBOTIX MOVE з жорстким диском місткістю до 28 ТБ
Крім роботи в режимі реального часу (функція декодера), мережевий відеореєстратор MOBOTIX MOVE NVR 
може управляти безперервним записом або записом подій з підключених камер. Для використання функцій 
реєстратора потрібно один або два додаткових жорстких диска (HDD) на NVR (не поставляються компанією 
MOBOTIX, встановлюються всередині корпусу пристрою). Для вимогливого цілодобового використання в 
системах відеоспостереження MOBOTIX рекомендує відповідні моделі жорстких дисків (3,5 "SATA3), такі як 
Seagate SkyHawk або Western Digital Purple з 8 або 14 ТБ відповідно.

Детальну інформацію про камери MOBOTIX MOVE і пристрої MOBOTIX MOVE NVR можна знайти в 
Інтернеті: https://www.mobotix.com/de/produkte/move-cameras

Для iOS і Android: безкоштовний додаток MOBOTIX MOVE NVR App
Додаток MOBOTIX MOVE NVR є для безкоштовного завантаження в магазинах додатків Apple і Google Play. 
Це мобільне VMS-рішення дозволяє відображати і контролювати всі камери MOBOTIX MOVE, підключені до 
мережевого відеореєстратора MOBOTIX MOVE (перегляд в реальному часі, відтворення). З'єднання з 
MOBOTIX MOVE NVR і камерами встановлюється локально через додаткове WLAN-з'єднання. Також 
можливо віддалене підключення по всьому світу.

до 16 камер

PoE-комутатор 
для підключення 
до 8 додаткових 

камер (опція)Дисплейний порт / HDMI

Клавіатура / миша

MOBOTIX MOVE NVR

Віддалений доступ через 
додаток / веб-браузер 

(опціонально)



Art.-Nr. ЦінаКульові камери MOBOTIX MOVE

BulletCamera 4MP-IR-LED (F1.7: 3 на 9 мм, кут огляду HxV: 103°–35° x 53°–23°)  Mx-BC1A-4-IR

BulletCamera 4MP-IR-LED (F1.6: 9 на 22 мм, кут огляду H: 35°-15°, V: 20°-9°) Mx-BC1A-4-IR-D

BulletCamera 2MP-IR-LED (F1.4: 2.8 на 12 мм, кут огляду H: 91°-34°) Mx-BC1A-2-IR

VandalBullet 4MP-IR-LED (F1.6: 2.7 на 12 мм, кут огляду H: 99°-31°, V: 53°-18°) Mx-VB1A-4-IR

VandalBullet 4MP-IR-LED (F1.6: 9 на 22 мм, кут огляду H: 35°-15°, V: 20°-9°) Mx-VB1A-4-IR-D

Купольні камери MOBOTIX MOVE

VandalDome 4MP-IR-LED (F1.7: 3 на 9 мм, кут огляду HxV: 103°–35° x 53°–23°) Mx-VD1A-4-IR

VandalDome 4MP-IR-LED (F1.6: 9 на 22 мм, кут огляду H: 35°-15°, V: 20°-9°) Mx-VD1A-4-IR-D

VandalDome 2MP-IR-LED (F1.4: 2.8 на 12 мм, кут огляду H: 91°-34°) Mx-VD1A-2-IR

Купольні PTZ-камери MOBOTIX MOVE SpeedDome

SpeedDome 3MP (F1.6: 4,3 на 129 мм, кут огляду HxV: 62°–2° x 47°–2°) Mx-SD1A-330

SpeedDome 3MP (F1.6: 4,3 на 170 мм, кут огляду HxV: 62°–2° x 49°–1°) Mx-SD1A-340-IR

Мережевий відеореєстратор MOBOTIX MOVE NVR
NVR-8-POE • підключення 8 камер з живленням PoE + • Макс. Обсяг пам'яті 
20 ТБ (2x 3,5 "SATA3) - Роз'єми: 4x USB (2x USB 3.0), 1x HDMI і 1x Display 
Port (FullHD), WAN і LAN Uplink (RJ-45), 8x LAN Port RJ-45 з PoE + (30 Вт / 
порт, сумарно до 120 Вт), Mic-In 3,5 мм, Line-Out 3,5 мм, 1x DC52-56V

Mx-S-NVR1A-
8-POE

NVR-16-POE • 16 підключень камер з живленням PoE + • Макс. Обсяг пам'яті 
28 ТБ (2x 3,5 "SATA3) - Роз'єми: 4x USB (2x USB 3.0), 1x HDMI і 1x Display 
Port (FullHD), WAN і LAN Uplink (RJ-45), 16x LAN Port RJ-45 з PoE + (30 Вт / 
порт, сумарно до 140 Вт), Mic-In 3,5 мм, Line-Out 3,5 мм, 1x DC52-56V

Mx-S-NVR1A-
16-POE

Моя особиста
Відеосистема MOBOTIX MOVE
Від планування і покупки до установки і початкового налаштування відеосистеми MOBOTIX MOVE ви 
отримаєте активну підтримку досвідченого партнера MOBOTIX. 

* Ви вже знаєте, які і скільки камер / NVR-пристроїв вам потрібно? 
Ваш партнер MOBOTIX буде радий скласти для вас індивідуальну пропозицію.

PoE-Switch für bis zu
8 weitere Kameras

(optional)
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Інтелектуальні рішення для відео 
безпеки з Німеччини
MOBOTIX - це постачальник комплексних рішень для всіх аспектів безпеки на основі відео. Ми пропонуємо 
високоякісні, енергоефективні системи, які одночасно економлять гроші наших клієнтів у всіх встановлених 
системах MOBOTIX.
Наш девіз BeyondHumanVision - це і наша місія: MOBOTIX робить все можливе, щоб стати найбільш 
надійною компанією, що захищає людей і майно за допомогою інтелектуальних, кібер безпечних 
відеотехнологій, що виходять за рамки людського зору.
MOBOTIX продає свої мережеві рішення діловим і приватним клієнтам через спеціалізованих дилерів, 
партнерів та оптових продавців електрообладнання, тобто професійних інсталяторів і постачальників 
послуг для відеоспостереження, домашньої автоматизації і промислового застосування.
Ми будемо раді допомогти вам знайти підходящого партнера MOBOTIX для вашого проекту.

Vertrieb durch:




