LILIN, Wij maken video perfect
LILIN is opgericht in 1980 in New Taipei stad in Taiwan. Het bedrijf heeft een rijke historie in de
beveiligingscamera industrie en is in de laatste jaren snel uitgegroeid tot een wereldleidende fabrikant van
vooruitstrevende IP video beveiligingsoplossingen. LILIN is één van de weinige beveiligingscamerafabrikanten
die alles in eigen beheer heeft; van product design, technische ontwikkeling en fabricage tot de marketing en
sales. Dit maakt de LILIN producten tot één van de geprefereerde merken voor residentiële en commerciële
toepassingen zoals woonhuizen, winkels, banken, casino’s, scholen en andere overheidsinstellingen.
LILIN wordt wereldwijd vertegenwoordigd via hun eigen kantoren in bijvoorbeeld Amerika, Azië en Europa.
Daarnaast werkt LILIN met een selecte groep van B2B “Custom Install“ distributeurs. De range van producten is
zeer breed en omvat onder andere:
•

Analoge HD camera’s

•

High Speed Camera’s

•

Netwerk Video Recorders

•

IP Camera’s

•

Camera Navigator software

•

Digitale Video Recorders

•

4K Camera’s

•

Deur Intercom

De kracht van LILIN in de Domotica industrie ligt bij het aanbieden van een perfecte integratie met alle leidende
controle oplossing en Domotica systemen. Zo integreren de LILIN camera’s en NVR’s probleemloos met
controle merken als RTI, Crestron, AMX, Control 4, Savant en URC. Alle camera’s van LILIN zijn te besturen en
controleren via slechts één enkele control driver en hetzelfde geldt voor de NVR’s! Dit maakt het systeem zeer
betrouwbaar en flexibel als het gaat om integratie met automatiseringssystemen.

Wilt u meer weten? Contacteer het Invision Europe team op...

T: +31 (0)495 84 32 84 M: +31 (0)617 59 69 39 E: sales@invisioneu.com
WWW: InvisionEU.com

Productoverzicht

L Serie (4K)

Z Serie (2MP)

M Serie (4MP)

L Serie (2MP)

High Speed Dome Serie

Marine Camera’s
Wilt u meer weten? Contacteer het Invision Europe team op...

NVR Serie

Panorama

Pro Serie (2-5MP)

Geheime Camera’s

Analoge Serie

T: +31 (0)495 84 32 84 M: +31 (0)617 59 69 39 E: sales@invisioneu.com
WWW: InvisionEU.com

