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Rotterdam, 7 december 2006 

Axis introduceert ’s werelds eerste netwerkcamera 
voor het openbaar vervoer
Axis Communications, leverancier van netwerkcamera’s en videoservers introduceert de 
AXIS 209FD-R, de eerste netwerkcamera ter wereld bestemd voor het openbaar vervoer. 
Deze camera is speciaal ontworpen voor gebruik in bus en trein en beschikt over sterke en 
dempende behuizing, waardoor de schokken en trillingen van de rijdende voertuigen en 
vocht geen invloed hebben op de beeldkwaliteit. De camera levert scherp beeld over een IP-
netwerk. 
 
De AXIS 209FD-R is slechts vier centimeter groot en past daardoor altijd in elke omgeving. Verder 
beschikt de camera Power over Ethernet (PoE), waardoor slechts een kabel nodig is voor video en 
stroomtoevoer en installatie van de camera eenvoudig is. De beeldkwaliteit is van hoge kwaliteit door de 
progressieve scan technologie die het mogelijk maakt om beelden te bekijken met een maximum van 30 
frames per seconde in motion Jpeg of Mpeg4 compressie. De behuizing van de camera is bestand tegen 
schokken of hardhandige aanrakingen en levert beeld bij temperaturen tussen 0 en 50 graden Celsius en bij 
een vochtigheidsgraad van 20 tot 100 procent. 
 
“We zien een groeiende vraag van bus- en treinvervoerders om een kosten-effectieve bewakingsoplossing, 
waarmee zij hun chauffeurs willen beveiligen en bewijsmateriaal willen verzamelen bij mogelijke 
incidenten”, vertelt Magnus Ekerot, Countrymanager bij Axis voor Nederland, Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. “De AXIS 209FD-R is een bewakingsoplossing via een IP-netwerk die aan deze vraag 
tegemoet komt. Het is de eerste camera op de markt waarbij het mogelijk is dat hulpdiensten, als politie en 
beveiligingsdiensten, op afstand in de bus mee kunnen kijken dankzij een netwerkverbinding. 
 
Stockholm Transport, de grootste busoperator in Zweden heeft als eerste partij een order geplaatst van bij 
Axis voor de AXIS 209FD-R camera’s. Stockholm Transport wil in de komende jaren al zijn 2.000 bussen 
uitrusten met meerdere camera’s om bij te dragen aan een veiliger openbaar vervoer in deze stad. 
  
Over Axis 
Axis verhoogt de waarde van netwerkoplossingen. Het bedrijf is een innovatieve marktleider op het gebied van 
netwerkvideo en printservers. Bij de producten en oplossingen van Axis ligt de nadruk op toepassingen zoals 
bewaking, controle op afstand en documentbeheer. De producten zijn gebaseerd op de intern ontwikkelde 
chiptechnologie, die tevens aan andere bedrijven wordt verkocht. Axis is in 1984 opgericht en staat genoteerd aan de 
Nordic List, Mid Cap, Information Technology (XSSE:AXIS). Axis heeft wereldwijd 18 kantoren en werkt samen met 
distributeurs en systeemintegratiespecialisten in 70 landen. Meer dan 95% van de omzet wordt geboekt op de markten 
buiten Zweden. Meer over Axis Communications BV op http://www.axis.com. 
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Maartje Buiten, Whizpr 
Telefoon:+31 317 – 410 483, E-mail: axis@whizpr.nl 



  

 
 
 
 
 
 

Axis Communications AB   Address Emdalavägen 14, 223 69 LUND, Sweden   Phone +46 46 272 18 00   Fax +46 46 13 61 30 
http://www.axis.com 


