
Videoovervågning
Reolink leverer gennemtænkte løsninger indenfor sikkerhedskameraer, som 
livestreamer til din smartphone/computer, når som helst du ønsker det. Udvalget 
dækker over abonnementsfrie 4G, WiFi og PoE kameraer, der alle er lette at sætte 
op og betjene. 

Via Reolinks gratis App til Android og iOS får du bl.a. et brugervenligt interface 
med multiscreen streaming, mulighed for playback af optagelser samt e-mail 
alarmer og push notifikationer, hvis der opfanges bevægelse.

En prisvenlig og intuitiv løsning, til privat og professionel brug. 

Fungerer med Reolink 
App. Du kan tilkoble 
alle de kameraer
du har brug for 

INGEN
LEDNINGER

INTET
ABONNEMENT

HURTIG
INSTALLATION

www.cepelotools.dk   info@cepelo.dk   +45 98 18 09 00



REOLINK 
GO PT

REOLINK 
GO

Netværk 4G 4G

Opløsning 1080p 1080p

Nattesyn a a

Genopladeligt batteri a a

Kan drives af solpanel a a

Afspil alarm a a

IP certificering

Flere brugere pr. enhed a a

Fjernstyret panorering 
og tilt

a -

Genkend bevægelse 
fra biler /personer

- -

Gem optagelser/billeder 
på SD-kort

a a

VEJL. PRIS INKL. MOMS   2.899,00 kr.   2.399,00 kr.

IP65 IP65

4G

Kamera typer 
Batteridrevne 4G Kameraer. Disse er lette at sætte op og kræver ingen kab-
ler. Ideelle til  udendørs steder, hvor der ikke er strøm og internet tilgænge-
ligt. Kameraerne optager kun ved bevægelse og fylder derfor ikke SD-kortet 
med unødvendige optagelser.

WiFi kameraer til fast strøm (230V) eller batteri. Billig og stabil løsning, til 
steder hvor både internet og strøm er let tilgængeligt f.eks. til private hjem, 
kontorer, lager m.m. Kameraerne optager kun ved bevægelse, således at 
SD-kortet kun fyldes med det vigtigste videoinfo. 

PoE kameraer drives med Ethernet kabel og er en professionel løsning til 
bl.a. butikker, hvor man ønsker, at optage døgnet rundt og lagre optagelser-
ne på harddisk (NVR) til fremtidig brug.

REO6972489770450 REO725423890099

Reolink solcellepanel
Sikrer strøm til dit kamera og kan 
justeres for optimal ydeevne. Se i 
skemaerne hvilke enheder der er 
kompatible. 
REO603813189216

249,00 kr.

Reolink 4,5 m. forlængerkabel til 
solcellepanel
Gør det lettere at placere dit solpa-
nel optimalt
REO6972489770900

89,95 kr.

SORTIMENT

a

a

a
Følg med 
live på alle 

enheder og 
flere brugere  

samtidigt

Medfølger

NYT



REOLINK 
GO PT

REOLINK 
GO

Netværk 4G 4G

Opløsning 1080p 1080p

Nattesyn a a

Genopladeligt batteri a a

Kan drives af solpanel a a

Afspil alarm a a

IP certificering

Flere brugere pr. enhed a a

Fjernstyret panorering 
og tilt

a -

Genkend bevægelse 
fra biler /personer

- -

Gem optagelser/billeder 
på SD-kort

a a

VEJL. PRIS INKL. MOMS   2.899,00 kr.   2.399,00 kr.

REOLINK 
ARGUS 

2E  

REOLINK 
ARGUS 

ECO

REOLINK 
PT

REOLINK 
E1 OUT-
DOOR

Netværk WiFi WiFi WiFi WiFi WiFi WiFi

Opløsning 1080p 4MP 1080p 1080p 5 MP

Nattesyn a a a a a a

Genopladeligt batteri a Fast strøm a a

Kan drives af solpanel a - a a

Afspil alarm a - a a - a

IP certificering Kun indendørs IP64

Flere brugere pr. enhed a a a a a a

Fjernstyret panorering 
og tilt

- - - a a a

Genkend bevægelse 
fra biler /personer

- - - - - a

Gem optagelser/billeder 
på SD-kort

a a
+ Harddisk/NVR

a a a
+ Harddisk/NVR

a

VEJL. PRIS INKL. MOMS   949,00 kr.   699,95 kr.   799,00 kr.   1.399,00 kr.  fra  629,00 
kr. 

  1.199,00 kr. 

Aftageligt

IP65 IP65IP66 IP64

REOLINK
E1 PRO, 
ZOOM 

 

3MP Super HD 
5MP Super HD

-

Fast strøm

Reolink 
RLC-

410W-
4MPWiFi

REO6972489770016 REO6972489770375 REO725423889703 REO725423889604
REO, REO725423889185, 

REO6972489770030

Display 
Gulvdisplay løsning med video. Perfekt måde at 
skabe blikfang og informere.  
 
Gråt med hylder. Str. B60 X D40 X H150 cm. 
Kommer med og uden hjul.

REO6972489773055

Fast strøm

-

NYT
+Follow/tracking

NYT



Reolink 
RLC-520-
5MP PoE

  

Reolink 
RLC-510B4-

5MP PoE

Reolink 
B800 PoE 

4k 

Reolink 
RLC-410-
5MP PoE

Reolink 
RLC-423-
5MP PoE

Netværk Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet 

Opløsning 5MP  Super HD 5MP Super HD 8MP 5MP Super HD 5MP Super HD

Nattesyn a a a a a

Strøm Fast strøm via 
Ethernet

Fast strøm via 
Ethernet

Fast strøm via 
Ethernet

Fast strøm via 
Ethernet

Fast strøm via 
Ethernet

Kan drives af solpanel - - - - -

Sirene ved bevægelse - - - - -

IP certificering

Flere brugere pr. enhed a a a a a

Fjernstyret panorering 
og tilt 

a - - - a

Indbygget mikrofon / 
optag lyd

a a a a -

Genkend bevægelse fra 
biler /personer

- a - - -

Gem optagelser SD-kort eller 
harddisk

SD-kort eller 
harddisk

Harddisk SD-kort eller 
harddisk

SD-kort eller 
harddisk

VEJL. PRIS INKL. MOMS   629,95 kr. Sælges ikke 
seperat 

Sælges ikke 
seperat 

  599,00 kr.   2.349,00 kr.  

IP66 IP66IP66 IP66

PoE

PoE kits Reolink NVR 2TB HDD 8-channels
Sammenkæd op til 8 PoE kameraer 
og få 24/7 optagelser. Kan udvides 
med op til 4 TB. 
REO6972489770092 

2.499,00 kr.

REO6972489770269 REO6972489770054

Reolink kit med 4 stk. RLC-510B4-
PoE + NVR

REO6972489771273

4.699,00 kr.

Reolink kit med 4 stk. RLK8-800B4  
PoE 4k + NVR

REO6972489770160

5.199,00 kr.
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IP66

REO725423890105


