
   

Kamera sieciowa IP bezprzewodowa

NSC15-WG

Motion-JPEG + MPEG4, Dzień/Noc, Audio, 300k CMOS, 54 Mb/s 802.11g

Part No.: 550901

Kamera sieciowa IP SOHO INTELLINET NETWORK SOLUTIONS model

NSC15-WG to idealne urządzenie do zastosowań w sieciach domowych.

Kamera zapewnia bezpośredni dostęp do obrazu z sieci lokalnej oraz

przez Internet. Robienie zdjęć oraz nagrywanie możliwe jest z poziomu

przeglądarki internetowej bez konieczności instalowania dodatkowego

oprogramowania czy sterowników. Pliki zapisywane są na dysku

twardym komputera, z którego łączymy się z kamerą.

Bezproblemowa instalacja

Użytkownik nie musi się przejmować złożonymi procedurami instalacyjnymi. Po podłączeniu

kamery konfigurator przeprowadzi w prosty i szybki sposób przez wszystkie eatpy instalacji

nawet użytkownika bez podstaw wiedzy technicznej.

Równoczesny podgląd z wielu kamer

Bezpłatne oprogramowanie monitoringowe dołączone do każdej kamery umożliwia

jednoczesny podgląd obrazu oraz nagrywanie z 16 kamer. Zaawansowana technologia

kompresji obrazu pozwala uzyskać wysokiej jakości płynny strumień video w rozdzielczościach

VGA oraz CIF.

Symultaniczne strumieniowanie MPEG4 + Motion-JPEG

Kamery sieciowe INTELLINET obsługują jednoczesną kompresję obrazu w formacie MPEG4 oraz

Motion-JPEG zapewniając zarówno wysoką jakość obrazu jak i obsługę aplikacji

monitoringowych wykorzystujących format JPEG. Kompresja MPEG4 umożliwia przesyłanie

wiekszej ilości danych w stosunku do kompresji Motion-JPEG przy wykorzystaniu podobnego

pasma transmisji, natomiast komresja Motion-JPEG jest jak dotąd w większości krajów

jedynym formatem akceptowalnym przez sądy dla celów dowodowych.

Monitoringowa aplikacja kliencka

Aplikacja klienta programu monitoringowego umożliwia podłączenie się do głównej aplikacji

monitoringowej z innego komputera w sieci LAN lub przez Internet. Możliwe jest ustanowienie

5 jednoczesnych połączeń. Program kliencki pozwala na podgląd do 4 kamer na jednym
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ekranie, nagrywanie obrazu oraz zapisywanie pojedynczych klatek.

Standard bezprzewodowy 802.11g oraz przewodowy 100Base-TX

Kamera może być zarówno podłączona bezprzewodowo jak i przewodowo (wbudowany

interfejs RJ-45). W trybie bezprzewodowym urządzenie obsługuje szyfrowanie sygnału WEP,

WPA oraz WPA2. W celu powiększenia zasięgu transmisji możemy podłączyć do kamery antenę

o większym zysku.

Konfiguracja przez przeglądarkę oraz aplikację administratora

Kamerę można konfigurować z poziomu przeglądarki internetowej jak i porzez aplikację

administratora - IP Installer.

Profesjonalne funkje w produkcie SOHO

Kamery sieciowe INTELLINET NETWORK SOLUTIONS SOHO posiadają cechy charakterystyczne

dla produktów do zastosowań profesjonalnych. Szyfrowanie SSL zapewnia bezpieczne

połączenie i transmisję danych, symultaniczne strumieniowanie MPEG4 + Motion-JPEG

rozszerza kompatybilność z zewnętrznymi aplikacjami, obsługa protokołu 3GPP umożliwia

podgląd obrazu z telefonów komórkowych, funkcja "UPnP Port-Forwarding" ułatwia procedurę

konfiguracji routera. Ponadto kamery te posiadają dwukierunkową obsługę audio (full-duplex)

oraz doskonałą jakość obrazu nie osiągalną dotąd w produktach SOHO.
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Kamera sieciowa IP bezprzewodowa

NSC15-WG

Motion-JPEG + MPEG4, Dzień/Noc, Audio, 300k CMOS, 54 Mb/s 802.11g

Part No.: 550901

Features:

Doskonała jakość obrazu, do 30 klatek na sekundę dla wszystkich

rozdzielczości

Matryca progressive-scan CMOS z technologią OmniPixel2

Obsługa rozdzielczości do 640 x 480 (VGA)

Obsługa audio, full duplex, do 8 kHz wbudowany mikrofon

System "Dzień/Noc" z 6 diodami białego światła o zasięgu do 5 m

Transmisja bezprzewodowa 54 Mb/s w standardzie 802.11g, z

szyfrowaniem WEP, WPA i WPA2

W zestawie oprogramowanie dla systemów Windows: IP Installer

oraz aplikacja do podglądu i nagrywania obrazu dla 16 kamer

Wbudowana detekcja ruchu

Opcja "video buffer" zapewniająca płynniejszy strumień video

Obsługa jednoczesnej kompresji obrazu MPEG4 oraz Motion-JPEG

Obsługa strumieniowania obrazu w protokołach 3GPP/ISMA/RTPS

dla podglądu na żywo z telefonów komórkowych

Obsługa strumieniowania obrazu na żywo w technologii 2.5 WAP

Strumieniowanie MPEG4,Motion-JPEG oraz 3GPP dla telefonów

komórkowych, 10-krotny zoom cyfrowy

Obsługa protokołu szyfrowania HTTPS

Standard UPnP dla przekierowań portów

Niewielkie wymiary, prosta instalacja

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

• IEEE 802.11b (11 Mb/s Wireless LAN)

• IEEE 802.11g (54 Mb/s Wireless LAN)

• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

Parametry techniczne:

• CPU: 32-bitowy ARM9 RISC

• 8 MB pamięci flash

• 64 MB pamięci SDRAM

• Obsługiwane rozdzielczości: 640 x 480, 320 x 240

• Ilość klatek na sekundę: maksymalnie 30 fps

• Audio:

- Full duplex
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- Pasmo: G.711 PCM, 8 kHz, 64 kbit/s

- Wbudowany mikrofon

- Wyjście audio jack 3,5 mm

• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP,

DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP,

Bonjour

• Certyfikaty: FCC Class B, RoHS, CE

Sieć:

• Złącze LAN: port RJ45 10/100 Mb/s Ethernet

Specyfikacja bezprzewodowa:

• Przepustowość:

- IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)

- IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12

Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps)

• Szyfrowanie transmisji: WEP (64-bitów & 128-bitów), WPA- oraz

WPA2-PSK (z autoryzacja TKIP i AES)

• Antena: pojedyncza, odczepiana antena dipolowa ze złączem

RP-SMA, zysk 2 dBi

• Tryby pracy: Infrastructure, Ad Hoc

Przetwornik i układ optyczny

• Matryca Omnivision 1/4" progressive-scan CMOS z technologią

OmniPixel2

• Rozdzielczość VGA (664 H x 490 V)

• Współczynnik S/N: 50 dB (maksymalnie)

• Wielkość piksela: 6.0 µm x 6.0 µm

• Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC), Automatyczna kontrola

natężenia barw (AGC), Automatyczna kontrola balansu bieli (AWB),

Automatyczny filtr zakresów (ABF) oraz Automatyczna kontrola

poziomu czerni (ABLC)

• Ręczne dostrajanie parametrów obrazu: jasność, kontrast, nasycenie

i kolor

• System Dzień/Noc: 6 diod białego światła o zasięgu do  5 m

• Minimalne oświetlenie: 0.5 lux dla F2.0, 0 lux przy włączonym

podswietleniu diodowym

• Długość ogniskowej 4.0 mm, kąt widzenia 49˚, głębia ostrości 0.2 m

do nieskończoności

Diody sygnalizacyjne:

• Zasilanie

• Połączenie sieciowe

Parametry fizyczne:

• Wymiary: 104 x 63 x 35 mm

• Waga: 0,75 kg

• Temperatura pracy: 0 - 45˚C
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• Wilgotność: 20 – 80% RH, nieskondensowana

Zasilanie:

• Zewnętrzny adapter zasilania: 5 V DC, 1.2 A

• Pobór mocy: 5 W (maksymalny)

Minimalne wymagania systemowe:

• Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X

• Komputer z dostępem do internetu

• Obsługiwane przeglądarki internetowe:

- MS Internet Explorer 6.0 lub nowszy (ActiveX)

- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)

- Netscape Navigator 6.0 lub nowszy (Java)

- Opera (Java)

- Safari (Java)

- Konqueror (Java)

Zawartość opakowania:

• Kamera IP SOHO MPEG4 bezprzewodowa

• Ramię mocujące

• Antena

• Instrukcja instalacji

• Zewnętrzny adapter zasilania

• Oprogramowanie na płycie CD
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