WIDEOINTERKOMY HIKVISION
KOMUNIKACJA TO OBRAZ

WIDEOINTERKOMY HIKVISION
W patrzeniu na osobę, z którą się rozmawia, jest coś szczególnego.
Gdy potrzebujemy sposobu na rozmowę z innymi, ale takiego,
który oferuje więcej opcji i możliwości, tradycyjny interkom po prostu
nie wystarcza. Dzisiejsza technologia czyni elektroniczną interakcję
bardziej ludzką i osobistą niż kiedykolwiek wcześniej.
System interkomu wizyjnego Hikvision dodaje element ludzki
do komunikacji elektronicznej, pozwalając rozmówcom wzajemnie
się widzieć. Ale to nie wszystko. Dodaliśmy też zestaw inteligentnych
funkcji, które mogą Cię zaskoczyć. Interkom wizyjny zwiększa
możliwości z zakresu monitoringu, podnosząc poziom bezpieczeństwa
mieszkania użytkownika. Tworzy centrum reagowania w sytuacjach
nagłych. Wprowadza funkcję kontroli dostępu, wzmacniając poczucie
bezpieczeństwa w domu lub w pracy. Natomiast nasza technologia
usuwania pogłosów zapewnia wysoką jakość transmisji głosowej
oraz wyjątkowe doświadczenia użytkowników. Wszystkim tym,
a także innymi funkcjami można z łatwością zarządzać z poziomu
aplikacji mobilnej.
W świecie, w którym bezpośrednie interakcje coraz częściej
odbywają się cyfrowo, dobrze jest znaleźć element ludzki w
zaawansowanych urządzeniach technologicznych. System interkomu
wizyjnego Hikvision sprawia, że komunikacja jest bardziej osobista,
przyjemniejsza, a także bardziej zaawansowana technologicznie
niż kiedykolwiek wcześniej. Zapytaj swojego dystrybutora
o system interkomu wizyjnego już dziś.
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Podstawowe składniki systemu interkomu
wizyjnego IP dla mieszkań, opracowanego
przez Hikvision, to między innymi:
stacje wewnętrzne, stacje drzwiowe
(zewnętrzne), stacje portierskie, switche
oraz oprogramowanie do zarządzania. Stacja
wewnętrzna może być zasilana przez switch
zgodny z technologią PoE firmy Hikvision.
Ten sam, za pośrednictwem którego
przesyła ona dane. Stację wewnętrzną
można też podłączyć do zwykłego
switcha, tyle że wówczas wymagany jest
dodatkowy zasilacz. Wszystkie urządzenia
wymagają do działania podłączenia
ich do sieci, przy czym nie ma konieczności
zestawiania już żadnych innych połączeń
między nimi, co czyni taką konfigurację
wygodną i elastyczną. Użytkownicy
wdrażają system interkomu i zarządzają
nim za pośrednictwem oprogramowania
do zarządzania firmy Hikvision. Ponadto
system interkomu można połączyć
z systemem telewizji przemysłowej (CCTV)
Hikvision. Stacja wewnętrzna może służyć
za miniaturowy monitor, na którym można
zdalnie podglądać obraz z wybranych
kamer IP.
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Stację wewnętrzną z systemu interkomu
IP firmy Hikvision dla domów można
połączyć z siecią lokalną budynku zarówno
przewodowo, jak i przez Wi-Fi. Ponadto,
do stacji wewnętrznej można przyłączyć
za pomocą przewodów szereg rozmaitych
czujników. Z chwilą zaistnienia alarmu
użytkownik może otrzymać powiadomienie
przez internet. Domową stację drzwiową
można połączyć z NVR-em, a tym samym
zyskać nagrywanie obrazu w czasie
rzeczywistym. Gdy zewnętrzna stacja
drzwiowa dzwoni do stacji wewnętrznej,
połączenie może zostać zestawione
za pośrednictwem chmury z aplikacją
na telefon, dzięki czemu domownicy mogą
rozmawiać z gośćmi i widzieć ich, a także
zdalnie otwierać im drzwi niezależnie
od tego, gdzie się w danej chwili znajdują.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU
ARCHITEKTURA OPARTA NA IP
W pełni cyfrowe systemy interkomów IP dla budynków
są już rozwijane od ponad dekady. Pierwsze z nich w ogóle
nie oferowały połączeń wideo. Później wprowadzono
analogowe systemy wideo, które stopniowo wyewoluowały
do współczesnych, w pełni cyfrowych, kolorowych systemów
interkomów wideo IP. Klasyczne systemy interkomowe
miały skomplikowane okablowanie, były drogie w instalacji,
mało odporne na zakłócenia i występowały w nich
problemy tłumienia sygnału. Co więcej, łatwo dochodziło
do ich przeciążenia, ich możliwości były ograniczone, podobnie
jak interfejsy komunikacyjne, a zasoby sprzętowe nie mogły
być współdzielone.
W odróżnieniu od nich, współczesne systemy interkomów
IP nie mają problemów z transmisją na duże odległości,
są zgodne ze standardowymi protokołami sieciowymi
i obsługują jednoczesną komunikację dwukierunkową.
Są też proste w konserwacji i można je łatwo rozbudowywać,
tworząc duże projekty.

PROSTY MONTAŻ I ZARZĄDZANIE

Porównanie rozwiązania analogowego z rozwiązaniem IP
System interkomu wideo

W porównaniu z tradycyjnymi, analogowymi systemami
interkomów wideo, montaż systemów cyfrowych oraz
prowadzenie ich okablowania jest dużo wygodniejsze i bardziej
elastyczne. Pojedynczy przewód sieciowy zaspokaja wszystkie
potrzeby w zakresie okablowania, co znacznie ogranicza
ilość pracy do wykonania. Po zamontowaniu systemu można
nim całym prosto i szybko zarządzać za pośrednictwem
oprogramowania.
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OBSŁUGA POŁĄCZEŃ
INTERKOMOWYCH MIĘDZY
RÓŻNYMI MIESZKANIAMI/DOMAMI
I POŁĄCZEŃ TRÓJSTRONNYCH
Stacja wewnętrzna pełni też funkcję bezpłatnego telefonu IP.
Za naciśnięciem jednego przycisku można szybko nawiązać
połączenie z dowolną inną stacją wewnętrzną w ramach tej
samej sieci, co zapewnia użytkownikom dodatkowy kanał
łączności. Goście mogą użyć stacji drzwiowej (zewnętrznej)
do nawiązania połączenia ze stacją wewnętrzną.
Stacja wewnętrzna może zostać skonfigurowana tak,
aby po odebraniu połączenia transmitowała obraz i dźwięk.
Po potwierdzeniu, kim jest gość, można użyć stacji
wewnętrznej do zdalnego otwarcia drzwi. Stacja wewnętrzna
może też służyć do monitorowania kamery zewnętrznej.
Gdyby okazało się, że za drzwiami stoi ktoś podejrzany, można
użyć interkomu i powiedzieć tej osobie, żeby sobie poszła.

INTERKOM WIDEO O JAKOŚCI HD
Dzięki dużemu doświadczeniu technicznemu w zakresie
produktów do monitoringu wizyjnego, stacje drzwiowe firmy
Hikvision mogły zostać wyposażone w zaawansowane kamery
IP o rozdzielczości 1,3 MP, cechujące się szerokokątnym
obiektywem o kącie widzenia 120°, obsługą trybu dużej
dynamiki, oraz zdolnością widzenia w nocy. Jakość obrazu
HD jest utrzymywana nawet przy kiepskim oświetleniu
zewnętrznym i w nocy.

Interkom wideo
zapewniający kompleksowe
bezpieczeństwo
Kompleksowe rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa obejmuje
cztery elementy: interkom wideo, system kontroli dostępu,
kamery CCTV i system wykrywania włamań. Stacja drzwiowa
interkomu wideo pełni rolę dodatkowej kamery IP, która może
zostać połączona z NVR-em, na którym będą przechowywane
nagrania. Do stacji wewnętrznej interkomu można dodać
dodatkowe kamery IP, z których obraz będzie widoczny
na panelu wewnętrznym. Zewnętrzna stacja interkomu
obsługuje funkcje kontroli dostępu, pozwalając stosować
różne metody uwierzytelniania. Wszystkie zdarzenia związane
z systemem kontroli dostępu, w tym numer karty otwierającej
drzwi, krótkie nagrania wideo, dzienniki zdarzeń itd.,
są zapisywane i można generować na ich podstawie raporty.
Do systemu można też podłączyć szereg różnych czujników,
a także elementy systemu wykrywania włamań Pyronix.
W razie wystąpienia określonego zdarzenia użytkownik
może otrzymać powiadomienie w aplikacji na smartfona,
która pełni rolę centrum zarządzania systemem. Kompleksowy
system bezpieczeństwa Hikvision stanowi optymalne cenowo
rozwiązanie.

Kontrola
dostępu
CCTV

Interkom wideo
Wykrywanie
włamania
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REDUKCJA SZUMÓW I POGŁOSÓW
Szumy i pogłosy to jedne z najczęstszych problemów występujących w systemach interkomów wideo. W trakcie trwania
połączenia, gdy po stronie odbiorcy jest ustawiona duża głośność (lub gdy w otoczeniu panuje spory hałas), mikrofon często
wychwytuje te dźwięki, co prowadzi do sprzęgania. Powstają wówczas pogłosy, które pogarszają jakość komunikacji.
Aby rozwiązać ten problem, firma Hikvision zastosowała sprzętowe i programowe przetwarzanie dźwięku, zapewniające
doskonałą komunikację między stacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i stacją nadrzędną.

PŁASKI INTERFEJS, ŁATWA OBSŁUGA
Interfejs płaskiego panelu sterowania stacji wewnętrznej jest prosty w obsłudze. Wszystkie kluczowe funkcje są łatwo dostępne
i w czytelny sposób pokazane na ekranie o dużej rozdzielczości. Użytkownicy mają do nich dostęp za jednym dotknięciem
i nie muszą uczyć się obsługi urządzenia. Co więcej, dzięki możliwości wybierania modułów funkcjonalnych, zmiany wielkości
elementów oraz ich układu, a także dzięki prostemu w obsłudze ekranowi dotykowemu, użytkownicy zyskują sensowny interfejs,
który poprawia ogólne wrażenia wizualne.

KONTROLA DOSTĘPU I FUNKCJA ALARMU
Ten system interkomu wideo został zaprojektowany z uwzględnieniem funkcji kontroli dostępu. Goście mogą wejść do środka,
przykładając do stacji drzwiowej swoją kartę dostępu. Do każdej stacji drzwiowej można wydać do 2500 kart. Wszystkie udane
wejścia do obiektu po użyciu karty są automatycznie rejestrowane wraz z obrazem i mogą być przesyłane do centralnej plaformy.
Stacje wewnętrzne mogą być połączone z czujnikami chroniącymi do ośmiu stref, a domownicy mogą je uzbrajać i rozbrajać
za pomocą stacji wewnętrznej. Ponadto informacje o alarmach mogą być wysyłane do centralnej platformy, a także do stacji
portierskiej.
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POWIADOMIENIA PUSH I ZDALNY MONITORING
System interkomu wideo IP firmy Hikvision obsługuje dostęp z poziomu aplikacji. Gdy stacja wewnętrzna wykrywa połączenie
przychodzące, może ono zostać przekierowane do aplikacji. Użytkownik może w każdej chwili odebrać połączenie na telefonie,
niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajduje. Jeśli okaże się, że to oczekiwany gość, za kliknięciem przycisku w aplikacji
można wpuścić go do środka, otwierając zdalnie drzwi. Użytkownik może też w każdej chwili połączyć się z kamerą stacji
drzwiowej, wykorzystując ją jak kamerę monitoringu. Jeśli okaże się, że przy drzwiach stoi niepożądana osoba, można zdalnie
kazać jej odejść.

PROSTA KONSERWACJA, ŁATWA ROZBUDOWA
Zarządzanie kontrolną dostępu i alarmami, a także wyszukiwanie informacji na temat rozmaitych incydentów może odbywać
się za pośrednictwem prostego w obsłudze oprogramowania do systemu interkomu IP. Systemem interkomu można zarządzać,
przypisując poszczególnym użytkownikom różne uprawnienia. Opcja zbiorczej aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzeń
pozwala prosto i wygodnie przeprowadzać czynności konserwacyjne. Dzięki solidnej architekturze opartej na protokole IP system
interkomu jest łatwy w rozbudowie. Można do niego podłączyć do 1500 urządzeń.

BUDYNEK

Sieć LAN
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PREZENTACJA PRODUKTÓW
Zestawy

DOSTĘPNY WKRÓTCE

DS-KIS203

Zestaw interkomu
wideo. 4 przewody,
wandaloodporność

• Dodatek w postaci automatycznie
regulowanego oświetlacza IR
• Wandaloodporna stacja drzwiowa
• Metalowa obudowa ze stopu cynku
• Połączenie za jednym dotknięciem
• Zdalne otwieranie
• Integracja z CCTV

DS-KIS202

DS-KIS204

Zestaw interkomu
wideo. 4 przewody

• Dodatek w postaci automatycznie
regulowanego oświetlacza IR
• Połączenie za jednym dotknięciem
• Zdalne otwieranie
• Integracja z CCTV

Zestaw interkomu
wideo z rejestracją
obrazów. 4 przewody.

• Dodatek w postaci automatycznie
regulowanego oświetlacza IR
• Połączenie za jednym dotknięciem
• Zdalne otwieranie
• Integracja z CCTV
• Obsługa rejestracji obrazów

Stacja drzwiowa IP do mieszkań
DS-KIS701

Zestaw interkomu wideo
IP. 2 przewody.

•
•
•
•
•

Przyjazny interfejs użytkownika
Zdalna obsługa interkomu wideo w aplikacji
Metalowa obudowa
Połączenie za jednym dotknięciem
Zdalne otwieranie

DS-KIS601

DS-KD8002-VM

Zestaw interkomu
wideo IP

• Wandaloodporny
• Zdalne sterowanie w aplikacji
• Współpraca z czytnikami kart
• Metalowa obudowa
• Połączenie za jednym dotknięciem
• Dodatek w postaci automatycznie
regulowanego oświetlacza IR
• Funkcja kontroli dostępu

Metalowa stacja
drzwiowa

• Kolorowy wyświetlacz 3,5" TFT LCD,
rozdzielczość: 480*320
• Rozdzielczość kamery: 1,3 MP, 25 kl./s (P) /
30 kl./s (N)
• Złącze sieci Ethernet z automatycznym
wyborem prędkości 10 Mb/s lub 100 Mb/s
• 8-kanałowe wejście alarmowe, 4-kanałowe
wyjście alarmowe
• Wspomaganie światła widzialnego

Dzwonek do drzwi
DS-KD3002-VM

Metalowa stacja
drzwiowa
do mieszkań

• Stacja drzwiowa 1,3 MP ze stopu aluminium.
3,5-calowy wyświetlacz TFT LCD i fizyczny
przycisk dotykowy
• Rozdz. ekranu: 480×320, rozdz. kamery: HD
720P, 25 kl./s (P) / 30 kl./s (N)
• Wspomaganie światła widzialnego
• Złącze sieci Ethernet z automatycznym
wyborem prędkości 10 Mb/s, 100 Mb/s
lub 1000 Mb/s. Obsługa Wiegand i RS-485
• 8-kanałowe wejście alarmowe, 4-kanałowe
wyjście alarmowe
• IP65, USB 2.0, 12 V DC
DS-KB8112-IM

Dzwonek
wandaloodporny

DS-KD8102-V

Plastikowa stacja
drzwiowa

• Kolorowy wyświetlacz 3,5" TFT LCD,
rozdzielczość: 480*320
• Rozdzielczość kamery: HD 720P, 25 kl./s (P) /
30 kl./s (N)
• Złącze sieci Ethernet z automatycznym
wyborem prędkości 10 Mb/s, 100 Mb/s lub
1000 Mb/s
• 8-kanałowe wejście alarmowe, 4-kanałowe
wyjście alarmowe
• Czujnik ruchu na podczerwień
• Wspomaganie światła widzialnego

DS-KB6403-WIP
Dzwonek do drzwi
Wi-Fi

• Funkcja interkomu wideo, wsparcie
bezpośredniej komunikacji z aplikacją mobilną
• Klasa szczelności IP54
• Kamera 1080P, pole widzenia 180°

Stacja drzwiowa dla domów
DS-KV81/2/402-IM
Metalowa stacja
drzwiowa dla domów

• Monitoring wideo HD z WDR, szerokim kątem
• Rozdzielczość kamery: HD 720P, 25 kl./s (P) /
widzenia i zaawansowaną matrycą CMOS,
30 kl./s (N)
do 720P przy 30 kl./s
• Złącze sieci Ethernet z automatycznym
• Obsługa dostępu zdalnego przez sieć
wyborem prędkości 10 Mb/s lub 100 Mb/s
oraz wyświetlacza OSD
• 4-kanałowe wejście alarmowe, 1-kanałowe
• Obsługa standardów ISAPI i ONVIF
wyjście alarmowe
• IK9 oraz IP66
• IP65 i oświetlacz IR
• Funkcja kontroli dostępu
• 1/2/4 kanały dostępu do stacji wewnętrznej
• Wykrywanie ruchu
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NOWOŚĆ

DS-KV8102-IP/VP

Plastikowa stacja
drzwiowa dla domów

• Rozdzielczość kamery: HD 720P, 25 kl./s (P) /
30 kl./s (N)
• Złącze sieci Ethernet z automatycznym
wyborem prędkości 10 Mb/s lub 100 Mb/s
• 4-kanałowe wejście alarmowe, 1-kanałowe
wyjście alarmowe
• IP65
• 1 kanał dostępu do stacji wewnętrznej
• Wspomaganie światła widzialnego (-VP),
oświetlacz IR (-IP)

Stacja wewnętrzna IP

Analogowa stacja drzwiowa
DS-KB2411-IM

DS-KB2421-IM

Analogowa
4-przewodowa
stacja drzwiowa

• Kamera typu pinhole o rozdzielczości 720*576
przy 25 kl./s
• Funkcja interkomu wideo
• Kaskadowa obsługa dwóch stacji drzwiowych
w systemie interkomu
• Sterowanie otwieraniem
• Dodatek w postaci automatycznie
regulowanego oświetlacza IR

DS-KH8300/
DS-KH8301-WT

Analogowa
4-przewodowa stacja
drzwiowa

• Łączność interkomowa ze stacją wewnętrzną
• Dodatek w postaci automatycznie
regulowanego oświetlacza IR (z fotorezystorem)
• Kamera typu pinhole o rozdz. 720*576
• Sterowanie otwieraniem
• Odporny na utlenianie stop cynku
• Wandaloodporność
• Montaż powierzchniowy
• IP65

Stacja wewnętrzna

• Kolorowy wyświetlacz 7" TFT LCD,
rozdzielczość: 1024*600
• Złącze sieci Ethernet z automatycznym
wyborem prędkości 10 Mb/s lub 100 Mb/s
• Rozdzielczość kamery: 640x480, przełącznik
mechaniczny, Wi-Fi 802.11b/g/n, obsługa kart
SD (DS-KH8301-WT)
• 8-kanałowe wejście alarmowe
• PoE (zasilanie przez Ethernet) / 12 V DC

Analogowa stacja wewnętrzna
DS-KH2220

DS-KH6310(-W)

• Kolorowy wyświetlacz 7" TFT LCD,
rozdzielczość: 800x480
• Złącze sieci Ethernet z automatycznym
wyborem prędkości 10 Mb/s lub 100 Mb/s
• Wi-Fi 802.11b/g/n (-W)
• 8-kanałowe wejście alarmowe
• PoE (zasilanie przez Ethernet) / 12 V DC

DS-KH2220-S

Stacja wewnętrzna

Stacja wewnętrzna

• 7-calowy wyświetlacz LCD
• Funkcja interkomu wideo
• Kaskadowa obsługa trzech stacji drzwiowych
w systemie interkomu
• Zdalne otwieranie
• Monitoring za pośrednictwem stacji drzwiowej
i zewnętrznej kamery analogowej

Stacja wewnętrzna

• 7-calowy wyświetlacz LCD
• Funkcja interkomu wideo
• Kaskadowa obsługa trzech stacji drzwiowych
w systemie interkomu
• Zdalne otwieranie
• Monitoring za pośrednictwem stacji drzwiowej
i zewnętrznej kamery analogowej
• Obsługa rejestracji obrazów

Akcesoria

Stacja nadrzędna
DS-KM8301

Stacja nadrzędna

• Kolorowy wyświetlacz 7" TFT LCD,
rozdzielczość: 1024*600
• Pojemnościowy ekran dotykowy, przycisk
dotykowy, przycisk fizyczny
• Złącze sieci Ethernet z automatycznym
wyborem prędkości 10 Mb/s, 100 Mb/s
lub 1000 Mb/s
• Usługi SIP
• 2 złącza RS-485, 4 wejścia typu włączone/
wyłączone, 2 wyjścia typu włączone/
wyłączone, 2 wyjścia przekaźnikowe

DS-KAW50-1
Zasilacz

• Zasilacz do stacji drzwiowych dla mieszkań
i domów
• Wyjście: 12 V DC, 4,2 A

DS-KAD606-N

DS-KAD606/612

Switch PoE

• Odpowiedni do stacji wewnętrznych i stacji
drzwiowych dla domów
• 8 portów 10/100 Mb/s (6 kanałów
z zasilaniem przez sieć i 2 kanały sieciowe
do połączeń kaskadowych)
• Obsługa zasilaczy 24 V DC

Switch PoE

• Wbudowany stabilizator napięcia zasilającego
• Odpowiedni do stacji wewnętrznych i stacji
drzwiowych dla domów
• 8 portów 100 Mb/s (6 kanałów z zasilaniem
przez sieć i 2 kanały sieciowe do połączeń
kaskadowych) (DS-KAD606)
• 16 portów 100 Mb/s (12 kanałów z zasilaniem
przez sieć i 4 kanały sieciowe do połączeń
kaskadowych) (DS-KAD612)

DS-KAW50-1N

DS-KAB21-H

Zasilacz

• Napięcie wejściowe: 100-240 V AC
Napięcie wyjściowe: 12 V DC
Natężenie na wyjściu: 4,17 A
Moc wyjściowa: 50 W
• Zabezpieczenie przed zwarciem,
przeciążeniem i nadmiernym napięciem

Stojak na biurko

• Modny i elegancki metalowy stojak na biurko
• Zaprojektowany specjalnie dla stacji
wewnętrznej
• Stabilny i solidny

NOWOŚĆ

MATERIAŁ PROMUJĄCY INTERKOMY WIDEO

DS-KAB86

Puszka montażowa

• Zaprojektowana do wygodnego montażu
ściennego stacji wewnętrznej
• Wykonana z materiału izolującego

DS-KAB10-D

Osłona ochronna

• Stal nierdzewna
• Zaprojektowana do wygodnego montażu
ściennego stacji drzwiowej (DS-KD8102-V)
• Brak izolacji

MATERIAŁ PROMUJĄCY INTERKOMY WIDEO

DS-KAB01

Osłona ochronna

• Stal nierdzewna
• Zaprojektowana do wygodnego montażu
ściennego stacji drzwiowej dla domów
(DS-KV8X02-IM)
• Brak izolacji

DS-KAB02

Osłona ochronna

• Stal nierdzewna
• Zaprojektowana do wygodnego montażu
ściennego stacji drzwiowej dla domów
(DS-KV8X02-IM)
• Brak izolacji

NOTATKI

MATERIAŁ PROMUJĄCY INTERKOMY WIDEO

WIDEOINTERKOMY HIKVISION
KOMUNIKACJA TO OBRAZ

Dystrybutor:

R

Centrala
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

Śledź nas w mediach społecznościowych, aby otrzymywać najświeższe informacje o produktach i rozwiązaniach.
Hikvision

HikvisionHQ
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www.hikvision.com

