Kameravagn med strålkastare, högtalare och kameror.
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Nokas lanserar flexibel kameralösning för
svåröverskådliga miljöer
Nokas lanserar en mobil kameratjänst för dynamiska miljöer, där
förutsättningarna för kameraövervakning ofta förändras och där det kan vara
svårt att hitta ställen att fästa vanliga kameror. Det är en mobil
belysningsmast som utrustas med övervakningskameror och högtalare och
som enkelt kan flyttas av personer på plats.
– Vår flexibla kameravagn passar till exempel på byggarbetsplatser, som är
under ständig förändring och i regel svåra att projektera på grund av

minimala monteringsmöjligheter. Kamerorna är noga utvalda för dynamiska
miljöer med videoanalytiska verktyg som filtrerar bort bakgrundsbrus. Utöver
aktuell teknik bestyckas kameravagnarna med strålkastare och högtalare som
är integrerade med kamerornas videoanalys, säger Sean Österborg, teknisk
specialist på Nokas och ansvarig för konfigurering av videoanalyskameror.
När kameran aktiveras så ljuder först ett förinspelat
meddelande samtidigt som starka strålkastare aktiveras. Dessa kan
även användas som arbetsbelysning. Sedan startar videoanalysen och sänder
kameralarm till Nokas larmcentral för åtgärd. Platschefen kan närsomhelst gå
in via en app och snabbt få en överblick över området.
– I höst lanseras nästa version av kameror, vilket ökar möjligheten att
maskinlära kamerorna. Det innebär att vi kan klassificera objekt på ett helt
nytt sätt, samtidigt som vi kan precisera våra videoanalytiska verktyg
ytterligare. På det viset minskar risken för falsklarm, säger Sean.
Tjänsten skräddarsys efter kundens specifika behov och i och med
kameravagnens mobilitet kan kunden själv flytta vagnen. Sedan är Nokas
bara ett samtal bort för omprogrammering via fjärrstyrning. Förutom
byggarbetsplatser så används kameravagnar ofta för att övervaka stora
parkeringsytor och festivalområden.
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