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KAMERASPECIFIKATIONER

OPTAGELSESPARAMETRE

ID Navn Overvågn-
ingsformål

Kamera-
gruppe

Bredde  
(meter)

Lagring 
i kamera

Hændelses- 
styret  
optagelse

Bps ved 
hvile /
aktivitet

Lyd-
optagelse

1
2

3

4

5

6

7

8

Funktion Svar
Kapacitet

Lagringsform

Beregnet arkivdøgn  
(vedlæg bilag)
Redundant lagring

Sletningsmetode

Autostart efter netsvigt

UPS

Lagringsmetode

Side 1 af 2

ANLÆGSEJER/-BRUGER ISO 9001-CERTIFICERET VIRKSOMHED

Navn

Adresse

Postnummer By

Driftsanvarlig Telefon

Firmastempel 
 

Installationsansvarlig 

F&P-registreringsnr.

STAMOPLYSNINGER

Installationsadresse Adresse, postnummer og by

Installationsnummer

Ejerforhold - Er anlægget: 

Installationsstatus

Ejet

Nyinstallation

Lejet/leaset eller lignende

Udvidelse Ændring/Dokumentation



AFLEVERING AF ANLÆG

DRIFT

GODKENDELSE

Side 2 af 2

Dokumentation  
(Dokumentation jf. SikkerhedsBranchens  
gældende TVO-specifikation)

Træning/undervisning  

Afprøvning

Anlægget er installeret således at det 
overholder

Kameraer er inddateret i POLCAM

Anlægseftersyn 
(Anlægseftersyn jf. SikkerhedsBranchens  
gældende TVO-specifikation)

TVO-politik 
(TVO-politik jf. SikkerhedsBranchens  
”Vejledning til anlægsejeren - TVO”)

Brugermanual

Ja

Bruger

Billedkvalitet OK Funktionstest OK

Lov om TV-overvågning

IT-kabling Komponentplacering

Superbruger

Billedudsnit

Nej

Systemdele

Ønskes ikke

Ingen

TVO-politik 
findes

Fuld service og 
vedligeholdelse

Dataansvarlig  
udpeget

Halvårligt

Ingen 
TVO-politik

Helårligt

Lognings- og lagringsprocedurer jf. Lov om 
TV-overvågning

SYSTEMPARAMETRE

Funktion Svar
Tidssynkronisering

Driftsovervågning

Fjernovervågning (hvorfra)

Beskyttelse af data

Logning af operatøraktiviteter

Netværkstype

V-AIA

Modtager af signaler

Hermed bekræftes rigtigheden af ovenstående 
oplysninger. 

Dato                 Certificeret TVO-installatør

Hermed bekræftes, at aflevering er godkendt, og 
at der er rådgivet om ovenstående. 
 
Dato                 Anlægsejer/-lejer
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