
Hvad koster det? 

Du kan få videoløsninger til både indendørs og udendørs 

videoovervågning, alt efter hvad du ønsker, og har behov 

for.  

En trådløs udendørs videoløsning som vist i denne bro-

chure inkluderer: 

• 1 x kamera 

• 1 x strømforsyning m. 3 m kabel 

• 1 x ethernet kabel  

• 1 x kvik start guide 

• 1 x skrue pakke   

• 1 x monteringsværktøj   
 

Den indendørs løsning indeholder desuden et usb kabel 

og en magnet fod. En udendørs og/eller indendørs vi-

deoløsning koster: 

ODENSE LÅSESERVICE A/S 
Roersvej 37 · 5000 Odense C 

Tel. 66 12 68 15 

odense@laas.dk • www.laas.dk 

LILLEBÆLT LÅSESERVICE A/S 
Vesterbrogade 54 · 7000 Fredericia  

Tel. 82 30 08 28 

lilleb@laas.dk • www.laas.dk  

NYBORG LÅSESERVICE A/S 
Bøjdenvej 4 · Pilshuse · 5800 Nyborg 

Tel. 65 31 36 49 

nyborg@laas.dk • www.laas.dk 

SYDFYNS LÅSESERVICE A/S 
Nyborgvej 111 · 5700 Svendborg 

Tel. 62 20 28 28  

sydfyn@laas.dk • www.laas.dk  

Opret konto 

Scan QR kode 

Opsæt Wi-Fi 

Kontakt din lokale afdeling 

- Viden om sikring 

Store og små videoløsninger  

til private og erhverv  

 ● Adgangskontrol ● Dørautomatik ● Dørtelefoner ● Låsesystemer   

htt

ps:

Kontakt os og book en tid  
til en gennemgang hos dig.   

Fra 1400,- inkl. moms*  
(uden SD kort) 

Dahua SDXC kort klasse 10  

Følg os på 

www.laas.dk 

http://kortlink.dk/linkedin/t7r7 

https://www.facebook.com/laas.dk/ 

Adata SD kort klasse 10  

  64GB = 446,- 
 
128GB = 929,-  

  32GB = 141,- 
  
  64GB = 285,- 
 
128GB = 581,-  

* Prisen indeholder udelukkende produkter og er uden kabling, mon-

tering og tilbehør for f.eks. strømforsyning m.m.  
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Cloud Storage eller SD kort 

Med Dahuas Plug and Play løsninger har du mulighed 

for at gemme videooptagelser og bevægelseslogs på 

enten SD kort eller i skyen. Hvis du benytter dig af 

Lechange Cloud Storage, vil det gemme optagelser ud 

fra notifikationer. Du har mulighed for enten 7 eller 30 

dages Cloud Storage, afhængig af 

abonnement. 

 

OBS! Cloud Storage service kræver tilmelding og 

abonnement som afregnes månedsvis pr. enhed og 

købes gennem app’en.   

Hvad tilbyder vi? 

Hos Lås.dk er vi Dahua diamond samarbejdspartnere, og 

har et meget tæt samarbejde med Dahua direkte.   

Markedet inden for videoovervågning er i konstant udvik-

ling, og sammen med Dahua har vi fingeren på pulsen, 

og har den nyeste teknologi inden for videoovervågning.  

 

Vi tilbyder både små og store løsninger til private og er-

hvervskunder, der indeholder alt, hvad der behøves for 

at lave en hurtig og simpel overvågning. Et eksempel på 

vores Plug and Play løsninger er bl.a.:  

Lechange Plug and Play  
Med Dahuas Plug and Play brand, kan du nemt og 

hurtigt installere kameraerne. Det kræver blot 4 

ting:  
• Download Lechange 

App’en 

• Opret en konto 

• Scan QR koden på 
produktet 

• Konfigurer Wi-Fi ind-
stillinger  

 
App’en gør det muligt for 

dig at opgradere/firmware opdatere udstyret og se 

live-video optagelser. Administratoren kan derud-

over også dele tilgangen til kamera med andre som 

har en Lechange konto, samt ændre indstillinger på 

kameraet. Lechange arbejder sammen med IFTTT 

(If This Then That), som giver mulighed for at arbej-

de sammen med andre produkter og tjenester. Det-

te vil f.eks. give mulighed for, at dit Dahua kamera 

går i alarmmode når du forlader et geografisk områ-

de med din telefon, og så sender dig en mail når en 

alarm går. Lechange findes også som klient til din 

pc.  

.  

Trådløs 2,4 GHz udendørs video 

Med det trådløse 2MP Plug and Play Dome kamera 

HDBW1435E-W  får du:  

• 24/7 beskyttelse  

• Et vejrbestandigt kamera som kan modstå regn. 

• Vandalsikkert IK10 kamera 

• Bevægelsesgenkendelse og Human Detection*  

• Mulighed for SD kortlager 

• Mulighed for push-up notifikationer  

• Strømforsyning med 3 m kabel medfølger  

Med C46 får du:  

• 24/7 beskyttelse  

• Human Detection*  

• Let installation  

• 130° horisontalt synsfelt 

• Tovejs tale som giver dig mulighed for at tale 
med familie eller gæster 

• Strømforsyning med 3 m kabel medfølger 

Ønsker du en større løsning?  

Vi kan også levere større løsninger inden for video-

overvågning. Et eksempel kan være 

Dahua Dome Videosæt, bestående af: 

• Vandalsikkert dome kamera med 2,8mm fast ob-
jektiv, IR lys og WDR som gør det muligt at lave 
bedre billeder ved forskellige lysforhold 

• 1TB lager og kan håndtere 4 stk. IP kamera op til 
5MP  

• Optagelse ved bevægelse eller efter ved tidsskema 

• Mulighed for én af følgende intelligent videoanaly-
sefunktioner: Snublesnor, indtrængen, sceneskift 
eller ansigtsgenkendelse 

• Tilgå optageren via app eller 
pc software og se live billeder 
samt optagelser 

  

Vil du følge med indendørs?  

Med kameraet C46 har du mulighed for at følge 

med i, hvad der foregår hjemme. Monteres nemt 

med den magnetiske fod.   

- Viden om sikring 

* Human Detection er en intelligent bevægelsesgenkendelse, som kun 

reagerer på menneskeskikkelser. Med denne funktion aktiv, vil du kun få 

besked eller starte optagelser, når den registrerer en person. 


