
   

Kamera sieciowa IP NSC10

Motion-JPEG, 300k CMOS

Part No.: 503792

Kamera sieciowa IP SOHO INTELLINET NETWORK SOLUTIONS model NSC10 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.

Standardowy format obrazu

Kamera sieciowa SOHO dostarcza wysokiej jakości obraz w formacie JPEG, który jest obsługiwany przez wszystkie

standardowe przeglądarki internetowe wspierające JAVA

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 ekranie, nagrywanie obrazu oraz zapisywanie pojedynczych klatek.

Konfiguracja przez przeglądarkę oraz aplikację administratora

Kamerę można konfigurować z poziomu przeglądarki internetowej jak i porzez aplikację administratora - IP Installer.

Zintegrowany klient DDNS

Funkcja ta umożliwia skorzystanie z darmowych serwisów DYNDNS (np. DYNDNS.org) w celu skojarzenia publicznego

adresu IP, pod którym dostepna jest kamera, z określona nazwą domenową. Jest to bardzo przydatne w przypadku gdy

dysponujemy łączem internetowym opartym na dynamicznym (zmieniającym się) adresie IP.



Kamera sieciowa IP NSC10

Motion-JPEG, 300k CMOS

Part No.: 503792

Features:

24-bitowy obraz cyfrowy w formacie motion-JPEG

Matryca CMOS 300 k zapewnia doskonałą jakość obrazu

Wydajna kompresja sprzętowa obrazu

W zestawie oprogramowanie dla systemów Windows do podglądu i nagrywania

obrazu dla 16 kamer (kompatybilne tylko z modelami NSC10 oraz NSC18)

Prosta i szybka instalacja

Obsługa rozdzielczości do 640 x 480 (VGA)

Maksymalna szybkość obrazu do 25 klatek/sekundę

Wbudowana detekcja ruchu

Wysyłanie obrazów na serwer FTP lub e-mail w rekacji na określone zdarzenie

lub w zdefiniowanych interwałach czasowych - funkcja Event-triggered

Gwarancja 3 lata

Specifications:

Specyfikacja techniczna:

» Video: cyfrowy 24-bitowy kolor

» W zestawie przyjazne oprogramowanie do podglądu oraz nagrywania obrazu

» Aplikacja do zarządzania i konfiguracji

» Nagrywanie ręczne/według harmonogramu, Video Playback/Stop/Forward/Pause

» Zakładanie kont z priorytetem podglądu dla pozostałych użytkowników

» Wysyłanie zdjęć na e-mail

» Możliwość aktualizacji firmware'u

Sieć:

» Złącze LAN: port RJ-45 w do podłączenia do sieci 10/100 Mb/s Ethernet

Minimalne wymagania systemowe:

» Obsługa Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

» Microsoft Internet Explorer 6.x

» Konieczność instalacji kontrolek ActiveX

Kompresja obrazu:

» Rozdzielczość: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480 (VGA)

» Kompresja: Motion-JPEG image

Sprzęt:

» CPU & DSP: RISC & JPEG

» 2 MB pamięci Flash

» 16 MB pamięci SDRAM

» Zasilanie: 12 V DC , 1,0 A

Układ optyczny:

» Maksymalna rozdzielczość: 640 x 480 pikseli

» Matryca: Micron MI-360 300,000 Pikseli CMOS

» Ekspozycja: automatyczna

» Przesłona: F=1.8

» Obiektyw: ręczne dostrajanie

Diody:

» Power, LAN

Certyfikaty:

» FCC, CE, C-Tick

Zawartość opakowania:

» NSC10 Kamera sieciowa IP

» Instrukcja szybkiej instalacji

» Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją użytkownika

» Podstawka i śruby mocujące

» Zasilacz

» Kabel Ethernet 1 m



   

 


