
Kamera sieciowa IP NSC11

Motion-JPEG + MPEG4, 300k CMOS

Part No.: 551106

Features:

Doskonała jakość obrazu, do 30 klatek na sekundę dla wszystkich

rozdzielczości

Matryca progressive-scan zapewnia doskonałą jakość obrazu

Obsługa rozdzielczości do 640 x 480 (VGA)

W zestawie oprogramowanie dla systemów Windows do podglądu i nagrywania

obrazu dla 16 kamer (kompatybilne tylko z modelami NSC10, NSC11 oraz

NSC18)

Wbudowany system detekcji ruchu

Obsługa jednoczesnej kompresji obrazu MPEG4 oraz Motion-JPEG

Standard UPnP dla przekierowań portów

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

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

lub w zdefiniowanych interwałach czasowych - funkcja Event-triggered

Harmonogram dla wysyłania obrazów na serwer FTP oraz e-mail

Niewielkie wymiary, prosta instalacja

Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy:

» IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

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

Parametry techniczne:

» Procesor ARM9 RISC 32-bitowy

» 4 MB pamięci flash

» 32 MB pamięci SDRAM

» Obsługiwane rozdzielczości: 640 x 480, 320 x 240 oraz 160 x 120

» Ilość klatek na sekundę: maksymalnie 30 fps

» Obsługiwane protokoły: TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP

» Certyfikaty: FCC Class B, RoHS, CE

Przetwornik i układ optyczny:

» Matryca: OmniVision OV7670 300K pikseli 1/6" CMOS sensor

» Układ pikseli: 656 H x 488 V

» Współczynnik S/N: 46 dB (maksymalnie)

» Rozmiar piksela: 3.6 µm x 3.6 µm

» Ekspozycja: automatyczna oraz ręczna

» Przesłona: F=2,8

» Minimalne oświetlenie 1 luks dla F=2,8

» Obiektyw: stałopozycyjny, niewymienny

» Długość ogniskowej 2,8 mm, kat widzenia 55˚, zakres ostrości od 0,4 m do nieskończoności

Diody sygnalizacyjne:

» Zasilanie:

» Połączenie sieciowe

Parametry fizyczne:

» Wymiary: 92 (wys.) x 60 (szer.) x 21 (gł.) mm

» Waga: 0,75 kg

» Temperatura pracy: 0 – 40°C

» Wilgotność pracy: 10 – 90% RH, bez kondensacji

Zasilanie:

» Zewnętrzny zasilacz: 5 V DC, 1 A

» Pobór mocy: 2,8 W (maksymalnie)

Wymagania systemowe:

» Windows XP, Vista, Windows 7

» Komputer z karta sieciową

» Obsługiwane przeglądarki internetowe:

- MS Internet Explorer 6.0 lub nowszy (ActiveX)

- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)

- Opera (Java)

Zawartość opakowania:

» Kamera sieciowa IP NSC11

» Ramię mocujące

» Instrukcja szybkiej instalacji

» Zewnętrzny adapter zasilania

» CD z oprogramowaniem
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