
A kisebb családiház-építésektől kezdve a 
rövid futamidejű projekteken át (pl. hom-
lokzat felújítás, út- és közműberuházások) 
egészen a legnagyobb ingatlanfejlesztésekig 
igény mutatkozik a kamerák alkalmazására. 

A Mobilrouter Kft. a MobileGuard építési 
kamerarendszer révén az ezen esetekben 
felmerülő szinte valamennyi igény kielégí-
tésére alkalmas, széles portfóliójú megol-
dásokat kínál. 

SZEMPONTOK ÉS ELVÁRÁSOK
Az építési tevékenységhez kapcsolódó 
kamerarendszerek esetében felmerülő leg-
gyakoribb szempontok és elvárások:
• információ (a jogosult vezetők bármikor

rátekinthetnek a kivitelezés menetére)
• kontroll (a kamera puszta jelenléte pon-

tosabb munkavégzésre motivál)

• dokumentálás (események, állapotok
visszakereshetősége)

• személy- és vagyonbiztonság (elrettentő
hatás, megelőzés, felderítés)

• őrzés-védelem (az élő erő kiváltására,
vagy hatékonyságának javítására)

• marketing és PR (timelapse / hyperlapse
videók, élő kép weboldalba ágyazása)

• rugalmasság (könnyű alkalmazkodás a
hiányos vagy változó feltételekhez)

• gazdaságosság (megtérülés még a kisebb
költségvetésű munkák esetében is)

JELLEMZŐK
A MobileGuard építési kamera rendszer 
igény szerint testre szabható elemeivel egy 
sokoldalúan használható megoldást bizto-
sít a fenti célok megvalósítására. A rend-
szer fontosabb elemei, jellemzői és szolgál-
tatásai a következők:
• 2-6MP felbontású fix, vagy forgatható

(PTZ) IP kamerák
• kompakt, gyorsan telepíthető és átszerel-

hető kialakítás
• ipari, mikrohullámú összeköttetési opció

a belső kamerák között
• készre konfigurált, azonnal használható

szoftveres beállítások
• ipari VPN mobil router vezetékes, WiFi

vagy mobil internetcsatlakozási lehető-
séggel

• saját 3G /4G – LTE
mobilinternet-szolgáltatás
adatforgalmi korlát nélkül

• a korlátlan mobilinternet-
elérés helyi kábeles vagy WiFi
internet elérésre is használható

• felvételek tárolása a helyszínen, rögzítő-
ben vagy közvetlenül a kamerákban

• párhuzamos mozgókép-tárolás központi
„felhő” szolgáltatás keretében

• rögzített felvételek egyszerű hozzáférése
PC-ről vagy okos telefonról

• nagyfelbontású állóképek tárolása a pro-
jekt teljes futamidejére, redundáns szer-
vereken, time-lapse vagy dokumentációs
célokból

• beágyazó kód a kamerák élő képének
saját honlapba integrálásához, akár több
párhuzamos néző számára, médiaszerve-
ren keresztül

• time-lapse és drónvideók készítése
• napelemes tápellátási opció
• riasztások kezelése, opcionális, külső,

rádiós mozgásérzékelők
• többszintű jogosultsági rendszer
• kedvező ár/érték arány, mely már egy

családiház-építés esetén is gazdaságossá
teheti

• a rendszer megvásárolható vagy igénybe
vehető tisztán havidíjas szolgáltatási
konstrukcióban

• jelentős tapasztalat, széles körű referen-
ciák a legkisebbtől a legnagyobb méretű
projektekig

Mobilrouter Kft. 
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Kamerák az építőipari kivitelezésben
MobileGuard építési kamera rendszerek
Napjainkban egyre gyakrabban, és egyre több összefüggésben merül fel  
az építőipari kivitelezési tevékenységek támogatására kamerás szolgáltatások 
alkalmazása.


