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Axis introduceert sabotage-alarm voor 
netwerkcamera’s 

PRESS RELEASE

De netwerkcamera geeft zelf melding wanneer deze wordt gesaboteerd 
Axis Communications, leverancier van netwerkcamera’s en videoservers, introduceert het ‘Active 
Tampering Alarm’. Dit sabotage-alarm is een ingebouwde functionaliteit die detecteert wanneer de 
netwerkcamera wordt gesaboteerd door bijvoorbeeld verf of vandalisme of wanneer de camerapositie wordt 
gemanipuleerd doordat mensen de camera van richting veranderen of de lens bedekken. 
 
Het sabotage-alarm zorgt ervoor dat incidenten met de camera direct kunnen worden gesignaleerd. 
Daardoor wordt voorkomen dat belangrijke incidenten ongezien blijven of dat de camera onnodig beelden 
registreert. Dankzij de combinatie van het sabotage-alarm met andere functionaliteit zoals 
bewegingsdetectie en audiodetectie kunnen bijvoorbeeld scholen, gevangenissen en het openbaar vervoer 
beter worden toegerust voor hun veeleisende en vandalismegevoelige omgeving. Ook biedt het ‘Active 
Tampering Alarm’ uitkomst in omgevingen waar weersomstandigheden, trillingen of vuil het maken van 
kwalitatief goede beelden bemoeilijkt. 
 
Sabotage-alarm onderdeel van totale functionaliteit 
Het sabotage alarm is per direct beschikbaar in de volgende netwerkcamera’s: Axis 209FD-R, Axis 221, Axis 
223M en Axis 225FD netwerkcamera’s. Ook zal Axis het sabotage-alarm in de toekomst in meer geavanceerde 
camera’s toevoegen als onderdeel van het totale pakket aan opties en functionaliteit. 
 
Magnus Ekerot, Country Manager voor Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland: “Met de 
ontwikkeling van het sabotage alarm zetten wij een volgende stap in de ontwikkeling van onze 
netwerkcamera’s. De camera detecteert niet alleen onrechtmatigheden in wat deze waarneemt binnen zijn 
blikveld, maar ook onrechtmatigheden aan de camera zelf worden geregistreerd en gerapporteerd. Daarmee 
bieden wij een cameraoplossing die met analoge cameratechnologie niet mogelijk zou zijn. “ 
  
Over Axis 
Axis levert wereldwijd professionele netwerkvideo-oplossingen. Het bedrijf is een innovatieve marktleider en zet in op 
de overgang van  analoge naar digitale video-oplossingen. De producten en oplossingen van Axis zijn gericht op 
surveillance, beveiliging en controle op afstand en maken daarbij gebruik van innovatieve open 
technologieplatformen. Axis is in 1984 opgericht in Zweden en heeft momenteel wereldwijd 18 kantoren en werkt 
samen met partners in 70 landen. Axis staat genoteerd aan de OMX Nordic Exchange, Large Cap, Information 
Technology. Meer over Axis Communications op de website: www.axis.com 
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