
Be Prepared, Be Reolink

• Langattomat turvakamerat
• WiFi/PoE-valvontakamerat
• Sisätilojen turvakamerat
•  Tallentimet
• Valvontakamerajärjestelmät

Edelläkävijä valvonnan kokonaisratkaisuissa

Reolinkilla olemme sitä mieltä, että turvallisuusasiat ovat tärkeitä. Teemme siksi 
tuotteistamme luotettavia, edullisia ja helppoja käyttää.

"Innovaattori" ja "innovatiiviset tuotteet" ovat tiimillemme kaksi keskeistä arvoa. 
Pyrimme kehittämään uudenlaisia ja edistyksellisiä kameratuotteita täyttämään 
asiakkaiden nykyiset vaatimukset ja tulevaisuuden tarpeet. Uskomme sanomaan 
"Hyvä valmistautuminen on paras torjunta".

@ReolinkTech

reolink.fi



Täysin langattomat
kamerat

PoE/WiFi kamerat

4G LTE kamerat

1. Asenna 2. Käynnistä 3. Katso

Reolink on maailman johtava tietoturvatuotteita- ja ratkaisuja globaalisti toimittava 
teknologiayritys. Perustamisvuodestaan 2009 lähtien, Reolink on omistautunut 
tarjoamaan parhaita ja edistyksellisimpiä turvatuotteita koteihin ja yrityksiin.

Turvassa ja ajan tasalla, 
aina ja kaikkialla
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reolink.fi

K
ohdevalo W

iFi valvontakam
erat

Reolink WiFi tuotesarjasta: Reolink Argus 3/Reolink Lumus

Älykkäät WiFi kamerat 
LED-kohdevalolla
Kameroiden erityispiirre on liikeaktivoitu valokeila joten näet pimeästä huolimatta mitä 
kotiovellasi ja takapihallasi tapahtuu. Valon lisäksi kameroissa on 90 dB äänentasolla 
hälyttävä sireeni häätämään tunkeilijat.

Reolink Argus 3
(täysin langaton)

Reolink Lumus
(verkkovirta)

Liikeaktivoitu LED-kohdevalo
Valaise ovensuu halutessasi tai anna 
liiketunnistimen tehdä se puolestasi. 

Akku tai verkkovirta
Kameran virransyöttöön on joustavat vaihtoehdot. 
Valitse sopivin ja ole huoleti. Virta ei lopu kesken.

1080p Full HD tarkkus
1080p (1920*1080) resoluutiolla kuvat ja videot ovat 
kirkkaita ja selkeitä.

2-suuntainen ääni
Sisäänrakennetun mikrofonin ja kaiuttimen
avulla voit pitää yhteyttä molempiin suuntiin.

Älykäs PIR-liiketunnistus
Epäilyttävän toiminnan tunnistus ja 
reaaliaikaiset hälytykset, missä ikinä oletkin.

IP65 luokitus
Ulkokäyttöön vuoden ympäri; satoi, paistoi, 
pyrytti tai pakkasti.

uutta
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Pan &
 Tilt W

iFi kodin valvontakam
erat

Reolink WiFi tuotesarjasta: E1/E1 Pro/E1 Zoom

Sisätilojen 
supertarkat 
etäohjattavat 
kamerat  
Katso mihin vaan! 355° panoroinnilla ja 50° kallistuksella 
Reolink E1, E1 Pro ja E1 Zoom varmistavat ettei tunkeilijoilla 
ei ole piilopaikkaa. Terävät kuvat, älykäs liikkeentunnistus, 
helppo etäkatselu ja monet muut edistyneet ominaisuudet 
löytyvät kaikista kolmesta mallista.

reolink.fi

3MP/4MP/5MP Super HD
Suuri tarkkuus luo eloisan ja tarkan kuvan

2.4/5 GHz WiFi*
Vahvempi verkkosignaali takaa vakaan yhteyden 
ja sujuvan etävalvonnan.

Korkeatasoinen pimeänäkö
Yli 10 metriin ulottuvilla infrapunavaloilla 
videokuvasta erottaa tapahtumat täysin 
pimeässäkin.

*Reolink E1 malli toimii 2.4 Ghz WiFi-taajuudella. Reolink E1 Pro & E1 
Zoom mallit tukevat sekä 2.4 GHz että 5 GHz WiFi-taajuuksia.

Pan & Tilt**
355° panorointi & 50° kallistus luovat erittäin laajan 
kiertoalueeen ja panoraamakuvan.

2-suuntainen ääni
Sisäänrakennetun mikrofonin ja kaiuttimen avulla
voit pitää yhteyttä molempiin suuntiin.

Yhteensopivuus Reolink NVR-tallentimien kanssa 
Ympärivuorokautinen seuranta ja tallennus kodin ja 
liiketilan turvaksi.

**Reolink E1 Zoom tarjoaa lisäksi 3X optisen zoomin

uutta
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Reolink Argus 2 Reolink Argus PT

Täysin langattom
at W

iFi valvontakam
erat

Reolink Argus tuotesarjasta: Argus 2/Argus PT/Argus Eco

100% langattomat
akkukäyttöiset 
WiFi kamerat
Ei johtoja, ei kaapelisolmuja, ei ongelmaa mistä saada virtaa.
Sijoita kamera mihin tahansa sisällä tai ulkona, vaikka vauvan 
huoneeseen, autotalliin tai varastoon. WiFi-yhteys on kaikki mitä 
kamera tarvitsee.

Reolink Argus Eco

Starlight yönäkö*
Kehittynyt Starlight tähtien valossakin näkevä 
kahden megapikselin kuvakenno.

Älykäs PIR-liiketunnistus
Epäilyttävän toiminnan tunnistus ja 
reaaliaikaiset hälytykset, missä ikinä oletkin.

IP65 luokitus
Ulkokäyttöön vuoden ympäri; satoi, paistoi, 
pyrytti tai pakasti.

“Starlight Night Vision” on malleissa Reolink Argus 2 & Argus PT.

100% langattomasti
Ei johtoja eikä kaapelointeja. Kameran voi asettaa 
ihan mihin tahansa.

Akku tai verkkovirta
Kameran virransyöttöön on joustavat vaihtoehdot. 
Valitse sopivin ja ole huoleti. Virta ei lopu kesken.

1080p Full HD tarkkus
1080p (1920*1080) resoluutiolla kuvat ja videot ovat 
kirkkaita ja selkeitä.
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1080p Full HD tarkkus
1080p (1920*1080) resoluutiolla kuvat ja videot ovat 
kirkkaita ja selkeitä.

Starlight yönäkö*
Kehittynyt Starlight tähtien valossakin näkevä 
kahden megapikselin kuvakenno.

IP65 luokitus
Ulkokäyttöön vuoden ympäri; satoi, paistoi, pyrytti 
tai pakasti.

100% langattomasti
Ei johtoja eikä kaapelointeja. Kameran voi 
asettaa ihan mihin tahansa.

4G LTE mobiiliverkko 
Nauti täydestä vapaudesta ja jätä 
verkkoyhteyden ylläpito operaattorisi 
tehtäväksi. Kameran voit sijoittaa minne 
tahansa, ilman rajoitteita.

Aurinkovoima tai akkuvirta
Kameran virransyöttöön on joustavat 
vaihtoehdot. Valitse sopivin ja ole huoleti. 
Verkkovirtaliitäntäkin löytyy.

Reolink 4G tuotesarja: Reolink Go/Reolink Go PT

100% langattomat 
akkukäyttöiset
4G-kamerat
Vapaus laajenee entisestään 4G mobiiliverkolla. Kamera ei vaadi yhtään johtoa 
eikä edes WiFi-yhteyttä. Kesämökin, veneen, laitumen ja metsäkoneen valvonta ei 
voisi olla helpompaa. Aurinkopaneelin kanssa kameran voi vaan antaa olla ja 
antaa automatiikan huolehtia lopuista.

Täysin langattom
at 4G

 valvontakam
erat

Reolink Go Reolink Go PT
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Reolink on luotettava apuri

Anna teknologian 
palvella sinua
Teknologian ei ole tarkoitus olla vaikeaa, monimutkaista ja hankalaa hyödyntää. Me Reolinkilla 
suunnittelemme tuotteet ja ohjelmistot alusta alkaen palvelemaan käyttäjäänsä, ei toisinpäin. 
Ymmärrämme myös jos haluat itse vaikuttaa kameroiden asetuksiin. Siksi voit muokata 
ominaisuuksia valikoista, mutta vain, jos haluat niin tehdä. Voit myös nostaa jalat pöydälle ja 
antaa teknologian palvella sinua.

Lemmikkien valvonta
Kuka tyhjentää toisen lemmikin ruokakupin? 
Kameran silmä on väsymätön.

Perheen pienimmät
Kaksisuuntaisen äänen avulla voit vastata 
tiedonjanoisen lapsesi kysymyksiin vaikka 
olisit itse matkalla.

TERÄVÄPIIRTO

3MP/4MP/ 
5MP/8MP

reolink.fi
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RLC-410

• Erittäin terävä 5MP kuva

• Virransyöttö Power over Ethernet (PoE) tai
12V virtalähteestä (myydään erikseen)

• Pimeänäkö jopa 30 metriin asti

• Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)

• Älykäs liiketunnistus

• Sisäänrakennetu mikrofoni

• Helppo etäkatselu

• Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen
tallennukseen.

• Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien
kanssa.

PoE/W
iFi valvontakam

erat

RLC-423

• Erittäin terävä 5MP kuva

• Virransyöttö Power over Ethernet+
(PoE+) tai 12V virtalähteestä

• Pakkauksessa myös pistokevirtalähde

• 4X optinen zoom (autofokusointi)

• 360° kierto  & 90° kallistus

• Pimeänäkö jopa 60 metriin asti

• Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)

• Älykäs liiketunnistus

• Helppo etäkatselu

• Micro SD muistikorttipaikka
paikalliseen tallennukseen.

• Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien
kanssa. 

RLC-511

• Erittäin terävä 5MP kuva

• Virransyöttö Power over Ethernet (PoE) tai 12V
virtalähteestä (myydään erikseen)

• Pakkauksessa myös pistokevirtalähde

• 4X optinen zoom (autofokusointi)

• Pimeänäkö jopa 30 metriin asti

• Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)

• Älykäs liiketunnistus

• Sisäänrakennetu mikrofoni

• Helppo etäkatselu

• Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen
tallennukseen.

• Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien kanssa.

reolink.fi
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Teräväpiirto 5MP (2560*1920) tarkkuus

PoE ja 5MP:
Erittäin terävä kuva 
yhden johdon
asennuksella



Teräväpiirto 4MP (2560*1440)/5MP (2560*1920) tarkkuus

Kaksitaajuus WiFi: 
Vaivatonta ja vakaata 
valvontaa

RLC-522

• Erittäin terävä 5MP kuva

• Virransyöttö Power over Ethernet (PoE) tai
12V virtalähteestä (myydään erikseen)

• 3X optinen zoom (autofokusointi)

• Pimeänäkö jopa 30 metriin asti

• Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)

• Älykäs liiketunnistus

• Sisäänrakennetu mikrofoni

• Helppo etäkatselu

• Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen
tallennukseen.

• Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien
kanssa.

RLC-520

• Erittäin terävä 5MP kuva

• Virransyöttö Power over Ethernet (PoE) tai
12V virtalähteestä (myydään erikseen)

• Pimeänäkö jopa 30 metriin asti

• Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)

• Älykäs liiketunnistus

• Sisäänrakennetu mikrofoni

• Helppo etäkatselu

• Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen
tallennukseen.

• Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien
kanssa.

RLC-410W
Värit: valkoinen ja musta
• Erittäin terävä 4MP kuva

• 2.4/5 GHz kaksitaajuus WiFi

• Pimeänäkö jopa 30 metriin asti

• Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)

• Älykäs liiketunnistus

• Sisäänrakennetu mikrofoni

• Helppo etäkatselu

• Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen
tallennukseen.

• Yhteensopiva Reolink
NVR-tallentimien kanssa.

PoE/W
iFi valvontakam

erat

reolink.fi

New

uusi

uusi
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Parhaat kumppanuudet

Ratkaisu jatkuvaan 
valvontaan on
NVR-tallennin
Reolink 8- ja 16-kanavaiset NVR:ät toimivat kaikkien Reolinkin 
PoE ja WiFi* kameroiden videokuvan 24/7 tallentajina sekä 
kameroiden hallintatyökaluina.

RLC-511W

• Erittäin terävä 5MP kuva

• 2.4/5 GHz kaksitaajuus WiFi

• 4X optinen zoom (autofokusointi)

• Pimeänäkö jopa 30 metriin asti

• Ympärivuotiseen ulkokäyttöön (IP66)

• Älykäs liiketunnistus

• Sisäänrakennetu mikrofoni

• Helppo etäkatselu

• Micro SD muistikorttipaikka paikalliseen
tallennukseen.

• Yhteensopiva Reolink NVR-tallentimien
kanssa.

Paikallis- ja etähallinta on yhtä vaivatonta
Reolink tallentimet on alusta lähtien suunniteltu 
käytettäviksi yhtälailla paikallisesti kuin etäältä 
Etäyhteys on salattu korkean tason salauksella 
mutta käyttäjän ei siitä tarvitse huolehtia vaan 
Reolink tekee sen taustalla, puolestasi.

Toimii täydellisesti Internet-yhteydellä - ja ilman 
Tallennus ja kameroiden verkkoliikenne sujuu 
valvottavassa kohteessa 24/7 riippumatta siitä, 
onko se yhteydessä Internettiin tai ei.

PoE/W
iFi valvontakam

erat

24/7 jatkuva videotallennus
Esiasennettu 2TB/3TB kovalevy 24/7 talletamiseen 
yhdestä kamerasta tai useasta samanaikaisesti. 
Tallennuskapasiteettia voi kasvattaa 8TB asti.

Yhteensopiva kaikkien Reolink PoE & WiFi 
kameroiden kanssa*
Monen kameran järjestelmää on sujuvaa hallita NVR 
keskusyksikkönä.

*Akkukäyttöiset kamerat eivät sovellu tallentimien kanssa käytettäviksi.

reolink.fi
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• Kameroissa huikea 8MP 4K Ultra HD tarkkuus

• Esiasennettu 2TB kovalevy (tukee enintään 4TB)

• 1 e-SATA liitin ulkoiselle kovalevylle (enintään 4TB)

• PoE virransyöttö kaikille kameroille

• 24/7 tai liiketunnistuksesta tallennus

• Vaivaton suoran videokuvan ja tallennusten
katsominen niin paikallisesti kuin etäältä

• Tukee kaikkia Reolink PoE & WiFi kameroita (ei

akkukäyttöisiä kameroita)

Teräväpiirto 5MP (2560*1920)/8MP (3840*2160) tarkkuus

Pakettiratkaisuja, 
olkaa hyvä

PoE kam
erat+tallennin 

reolink.fi

RLK8-800B4
4K 8-kanavainen PoE valvontajärjestelmä

19 20

• 1080p Full HD tarkkuus

• Tukee enintään 4TB kovalevyä (ei sisälly)

• Sekä PIR & pikseli liiketunnistus

• Plug&Play asennus: Johdot kiinni ja virta päälle

• 24/7 tai liiketunnistuksesta tallennus
• Verkkoyhteydet täysin langattomasti

• Vaivaton suoran videokuvan ja tallennusten

katsominen niin paikallisesti kuin etäältä

RLK4-211WB4-S
4-kanavainen WiFi valvontajärjestelmä

“Reolink kamera on loistava lisäys kiinteistöni 
valvontaan. Suosittelen vahvasti tätä kameraa 

kaikille, jotka haluavat parantaa 
omaisuutensa valvontaa.” 



reolink.fi@ReolinkTech

• Innovatiiviset tuotteet laajalla valikoimalla
• Työntekijöinä alan parhaat ammattilaiset
• Kyky reagoida nopeasti
• Edistyksellinen tuotantoteknologia
• Korkeat laatuvaatimukset

Pidämme huolta 
asiakkaittemme 
turvallisuudesta jo 
yli sadassa maassa
Olemme Reolinkilla sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme 
korkeimman tason tuotteita ja parasta palvelua. 

Ydinosaamisemme

Be Prepared
Be Reolink
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reolink.fi@ReolinkTech
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Reolink kameroiden ominaisuudet Reolink kameroiden ominaisuudet
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Reolink kameroiden ominaisuudet
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