
Kamera sieciowa IP bezprzewodowa Pro z

cyfrowym PTZ - wyprzedaż modeli 2009

MPEG4 + Motion-JPEG Dual Mode, 2 Mpix CMOS, PAL/NTSC

Part No.: 550482

Features:

Przetwornik CMOS 2 Mpix - wyjątkowo czysty obraz

Technologia obrazu CMOS DigitalClarity™

Do 25 klatek na sekundę dla wszystkich rozdzielczości

Obsługiwana rozdzielczość do 720 x 480 (D1)

Cyfrowy Pan/Tilt/Zoom (Digital PTZ) obsługiwany z poziomu

przeglądarki internetowej, z 4,5-krotnym cyfrowym zoomem

Funkcja Digital PTZ realizowana programowo bez zastosowania

ruchomych części

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

szyfrowaniem WEP, WPA i WPA2

Obsługa audio, full duplex, do 3,4 kHz

Obsługa jednoczesnej kompresji MPEG4 i Motion-JPEG

Obsługa strumieniowania video MPEG4 w trybie CBR (stała

przepływowość) oraz VBR (zmienna przepływowość)

Regulowana ilość klatek na sekundę

Podgląd obrazu poprzez standardowe przeglądarki www

Dodatkowe funkcje administratora: mozliwość wyłączenia diod

sygnalizacyjnych oraz obrazu i dzwięku

Obsługa standardu IEEE 802.3af Power over Ethernet

Port wejścia dla zewnętrznego mikrofonu

Port wyjścia dla zewnętrznych głośników

Złącze we/wy do podłączenia zewnętrznych czujników lub

alarmów

Zintegrowany serwer HTTP z obsługa 50 jednoczesnych połączeń

użytkowników

Obsługa szyfrowanego połączenia HTTPS

Obsługa protokołów FTP, DDNS, E-Mail oraz klient DHCP

Funkcja detekcji ruchu - buforowanie obrazu przed i po zdarzeniu

Wysyłanie obrazów na serwer FTP lub e-mail w reakcji na

określone zdarzenie lub w zdefiniowanych interwałach czasowych

- funkcja "Event-trigger"

Obsługa interfejsu HTTP API dla integracji programowej

W zestawie oprogramowanie dla systemów Windows: IP Installer 

(zarządzanie ustawieniami IP) oraz GO1984 INTELLINET (podgląd

oraz nagrywanie obrazu z 8 kamer)

Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

O pełną ofertę produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwiedź stronę www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe i

towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych

właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powyższych dokumentów, wykorzystanie

zawartości jest zabronione.



Obsługiwane standardy:

• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

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

• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

Parametry techniczne:

• CPU: 32-bitów ARM9 RISC

• Bufor ramek video: 16 MB

• Bufor obrazu: 200 ramek (CIF)

• 8 MB pamięci flash

• 32 MB SDRAM

• Obsługiwane rozdzielczości: D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), CIF

(352 x 240)

• Ilość klatek na sekundę: maksymalnie 25 fps @ D1; 25 fps @ VGA; 25

fps @ CIF

• Audio:

- Full duplex

- Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3,4 kHz

- Wejście audio: 3,5 mm / 1,8" mikrofonowe, jack

- Wyjście audio: 3,5 mm / 1,8" jack

• Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP,

DHCP, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTC

• Certyfikaty: FCC Class B, RF: EN300328, EMC: EN301489-1/-7,

bezpieczeństwo: EN60950-1

Specyfikacja bezprzewodowa:

• Przepustowości:

- IEEE 802.11b (11 Mb/s, 5.5 Mb/s, 2 Mb/s, 1 Mb/s)

- IEEE 802.11g (54 Mb/s, 48 Mb/s, 36 Mb/s, 24 Mb/s, 18 Mb/s, 12 Mb/s,

9 Mb/s, 6 Mb/s)

• 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

• Obsługiwane tryby preambuły: long, short, auto

Przetwornik i układ optyczny:

• Przetwornik CMOS Micron 1/3.2" z funkcją progressive-scan

• Rozdzielczość 2 megapiksele (1668 poziomo x 1248 pionowo)

• Wskaźnik S/N (sygnał/szum): 42,3 dB (maksymalnie)

• Wielkość piksela: 2.8 µm x 2.8 µm

• Rodzaj migawki: electronic rolling shutter (ERS)

• Automatyczna korekta usterek obrazu, ekspozycji, balansu bieli,

balansu czerni, migotania obrazu oraz nasycenia koloru

• Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa,

• Ręczne ustawianie balansu bieli

• Minimalne natężenie światła 0,1 lux
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• Długość ogniskowej 6.0 mm, kąt widzenia 53˚, głębia ostrości od 1 m

do nieskończoności

Diody sygnalizacyjne LED:

• Zasilanie "Power"

• Połączenie sieciowe

• Praca urządzenia

Parametry fizyczne:

• Wymiary: 87 x 158 x 45 mm

• Waga: 1,1 kg

• Temperatura pracy: 0° ~ 50°C

• Wilgotność pracy: 20 – 80% RH, nieskondensowana

• Temperatura składowania: 0 – 60°C

Zasilanie:

• Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC, 1,5 A

• Maksymalny pobór mocy: 6 W

Wymagania systemowe:

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

• Komputer z dostępem do internetu

• Obsługiwane przeglądarki internetowe:

- MS Internet Explorer 5.0 (ActiveX + Java)

- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)

- Netscape Navigator 6.0 (Java)

- Opera (Java)

- Safari (Java)

- Konqueror (Java)

Oprogramowanie GO1984 Intellinet:

• Równoczesna obsługa do ośmiu kamer IP Intellinet

• Zapis do dwóch gigabajtów dla każdej kamery

• Wbudowany system wykrywania ruchu

• Sygnalizacja dźwiękowa, pocztą elektroniczną lub protokołem FTP w

przypadku alarmu

• Wyświetlanie obrazu z wielu kamer na jednym ekranie

Zawartość opakowania:

• Kamera sieciowa IP "Pro" z cyfrowym PTZ

• Instrukcja obsługi

• Zewnętrzny adapter zasilania

• Płyta CD z oprogramowaniem
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