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Vidilanz  Gatekeeper
Standalone obServatie bewaking SySteem

De Vidilanz Gatekeeper is een stevige, stalen behuizing 
voor de Vidilanz X serie camera’s. In de behuizing kan 
men eenvoudig een camera en een tweede, externe 
accu plaatsen.

In de UK gebruikt men de Vidilanz Gatekeeper bij Milieu- 
diensten en Rijkswaterstaat voor het observeren en bewaken 
van stuwen en sluizen. 
In Nederland is de Vidilanz Gatekeeper door ons geleverd 
aan o.a. ProRail voor het observeren van wissels. Ook wordt 
de Vidilanz Gatekeeper toegepast voor terrein bewaking.

Na de keuze van de camera en de lens kan 
met de manier van opslag vaststellen foto’s 
opslaan op de SD kaart of ook direct per 
GPRS naar het internet verzenden is
mogelijk. Hiervoor is een bestaande soft-
ware applicatie beschikbaar (Dashboard).
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Alles wat door de camera wordt gedetecteerd, staat op de foto.
Dit gebeurt zelfs in het totale donker met de Infra rood LED verlichting.

De Vidilanz Gatekeeper werkt op een eigen accu en heeft dus geen voedings-
kabel nodig en is daardoor overal toepasbaar. 

De Vidilanz Gatekeeper is geheel naar gewenste specificaties samen te stellen. 
De beelden kunnen lokaal worden opgeslagen maar kunnen ook via GPRS 
worden verzonden naar een Dashboard. Hiermee kunt u op afstand objecten 
controleren en voorkomt u onnodige inspectierondes.

AGB InBrAAkBeveIlIGInG        lAnGe Acker 15        1965 Tk  Heemskerk        0251 - 25 88 45        Info@AGB-BeveIlIGInG.nl

ToEpAssInGEn

  Observatie wissel systemen

  Observatie spoorlopers

  Observatie eigen terrein

  Observatie sluizen en bruggen

  Controle en inspecties op afstand 

  ... en tal van andere toepassingen

VIDILAnz unIEkE EIGEnschAppEn:

  Standalone camera system IP65

  Direct inzetbaar door eigen voeding en communicatie system

  Weersbestendig ( -30˚C / +50˚C )

  Vidilanz gatekeeper is van staal, gegalvaniseerd
  en in diverse kleuren leverbaar

  Data opslag op SD kaart en verzenden naar 
  Windows omgeving of mobiele telefoon

  werking 3-6 maanden op eigen, oplaadbare accu

  Weinig onderhoud

unIEk

conTAcT & 
MEER InFoRMATIE

VooRDELEn

Dealer gespecialiseerd in de Vidilanz Gatekeeper voor Rail toepassingen:

AGB-Beveiliging
www.AGB-beveiliging

telefoon : 0251-258845

Vidilanz Gatekeeper is een naam van Sequre 4 U.


