
 

 

WiFi kameror & trådlös övervakning 

Det finns många parametrar att ha koll på inför en upphandling av kamerabevakning. 
Förutsättningarna kan variera och beroende på situation har man att ta hänsyn till anslutning 
och överföring av bilder och videosekvenser. 

SecurityPartner – SP AB skiljer på:  

• Trådlösa kameror, kommunikation via WiFi eller via Ethernet (en av utgångarna på din 

router)  

• Trådbundna kameror, nätverkskameror anslutna via nätverkskabel, PoE (Power over 

Ethernet) till en NVR (Network Video Recorder) 

WiFi kameror eller trådlösa övervakningskameror, drivs 
antingen med nätadapter eller batterier. Batteridrivna 
övervakningskameror blir allt mer populära eftersom de är 
synnerligen lättplacerade.  
Nackdelen, utöver att batterierna ibland behöver bytas eller 
laddas upp, är att batteridrivna kameramodeller inte kan 
ansluta direkt till trådlösa nätverk.  

WiFi-hårdvara är än så länge för strömkrävande för att kunna användas utan att kompromissa 
bort batteritiden.  

 

Upplösning – antalet pixlar 

En av egenskaperna som skiljer nätverkskameran från WiFi-kameran är hur högupplösta deras 
bildsensorer är. Ju fler pixlar en bildsensor fångar, desto mer detaljrik blir videon från 
övervakningskameran. Ju högre upplösning och bilduppdateringsfrekvens videon från en 
övervakningskamera har, desto mer data tar den i anspråk och behovet av bandbredd ökar. 

Bevakningskamera via WiFi är begränsad i både upplösning och uppdateringsfrekvens för att 
kunna strömmas till mobiler med dålig täckning. Bättre täckning och bandbredd kan ge en bra 
upplösning men bilduppdateringsfrekvensen är ändå begränsad.  

 

 

 

 

Detta syns i en del videor som att en person som passerar en WiFi-kamera nästan hinner 
passera mellan bilderna. Tillverkare har för att kompensera för den lägre bandbredden - valt 
att behålla hela upplösningen för att få med alla bilddetaljer och enbart offra flytet i bilden. 



En nätverkskamera och NVR över ett lokalt nätverk har 
en betydligt bättre bandbredd och kan därför bättre ta 
tillvara fördelarna med hög upplösning och hög 
bilduppdateringsfrekvensen (antalet bilder per sek.). En 
NVR medger också en annan intelligens för 
efterbehandling av det sparade materialet. 

 

Passiv IR-detektor – PIR 
 
Vanligt på WiFi kameror är bildanalysbaserad rörelsedetektering vilket tenderar att ge upphov 
till falsklarm. Förändring i bild och rörelse blir samma information. När till exempel solen går i 
moln sker det stora förändringar i bilden, vilket av en bildanalysator kan misstolkas som 
rörelser.  Det kan ju också vara just detta med solens inverkan på något som är av intresse.  

Avancerade övervakningskameror har därför ofta en kompletterande passiv IR-detektor (även 
kallad ”PIR”). Den fungerar på samma sätt som rörelsedetektorerna i ett larm.  
Den passiva IR-detektorn är en av de absolut vanligaste detektorerna i en larmanläggning. 
Den består inte av en sändare och en mottagare. ”Sändaren” finns nämligen redan i form av 
alla objekt som reflekterar och utstrålar värme (infrarött ljus).  
 

Ordet ”passiv” i ”passiv IR-detektor” syftar på just detta och har inte något 
med strömförsörjningen att göra.  
Detektorn tillhör de aktiva komponenterna som behöver strömförsörjas 
från antingen kameran eller genom ett eget batteri (gäller trådlösa 
modeller). 
Fördelen med en passiv IR-detektor är det faktiskt måste ske något 
framför övervakningskameran för att den ska reagera. Om solen går i moln sker det stora 
förändringar i bilden, men IR-detektorn reagerar inte eftersom inget har rört sig framför den. 
Samma sak gäller om övervakningskameran filmar genom ett glasparti. IR-detektorn reagerar 
inte på saker som sker på andra sidan glaspartiet. eftersom glaspartiet i sig är stillastående. 

 

Här finns det utrymme för fantasin. Det kan ju vara så att kameran ingår i en larmanläggning 

och önskemålet är att bara spela rörelse i samband med passage av en dörr som passeras. Då 

kan magnetkontakten styra kameran, eller om en rörelse via en extern rörelsedetektor PIR 

används för att styra kameran. I ett ”smart hem” är det bara fantasin 

som är begränsningen för hur kameran styrs. Det kan vara temperatur, 

fukt, ljud, ljus osv. beroende på kringutrustning. 

Kamerorna har oftast inbyggd mikrofon och högtalare, vilket innebär 

att ljudet går in vid en inspelning samtidigt som kommunikation via app 

är möjlig.  

Med Easy4ip Cloud får du tillgång till systemet så länge Internet finns 
tillgängligt. Du kan spela in dagligen på Easy4ip moln och uppspelning 
när som helst var som helst - iPhone, iPad och Android 
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