
   

Sieťová kamera NSC11

Motion-JPEG + MPEG4, 300k CMOS

Part No.: 551106

Sieťová SOHO kamera INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, Model NSC11, je

ideálnou kamerou pre video prenosy v domácej sieti. Ku kamere môžete

pristupovať vzdialene cez internet a prostredníctvom webového prehliadača

môžete ukladať snímky alebo priamo z neho nahrávať na lokálny pevný disk

bez potreby inštalovania akéhokoľvek softvéru alebo ovládačov.

Automatické Nastavenie

Nemusíte sa báť zložitého nastavovania siete. Sprievodca inštaláciou prináša jednoduché nastavenie,

ktoré umožňuje ihneď používať kameru i nie veľmi technicky založeným osobám.

Simultánne zobrazenie

Obsahuje softvérový nástroj Multi-Viewer, ktorý umožňuje sledovať až šestnásť kamier súčasne. Pokročilá

kompresia videa prináša vysoko-kvalitný, VGA, CIF video prenos s vysokým obnovovacím kmitočtom.

Duálny režim: Simultánny MPEG4 + Motion-JPEG streaming

Sieťová kamera z radu Pro podporuje video formáty MPEG4 a Motion-JPEG, čím poskytuje vynikajúcu

kvalitu a zároveň naďalej podporuje spustené aplikácie (legislatíva vo väčšine krajín akceptuje ako dôkazy

iba video snímky vo formáte JPEG). Na druhej strane MPEG4 umožňuje prenášať väčší objem dát

prostredníctvom tej istej šírky pásma, zatiaľ čo poskytuje plynulý a bezchybný obraz.

Nástroj pre vzdialené monitorovanie

Táto aplikácia pridáva rozšírené funkcie a funkcionalitu a zároveň umožňuje prístup k internetovej kamere

až piatim užívateľom súčasne zo vzdialeného miesta cez LAN alebo internet. K ďalším funkciám patrí

monitorovanie snímok a ich nahrávanie na pevný disk, zobrazenie až šestnástich kamier na jednej

obrazovke a snapshoty.

Konfigurácia webu & utilít

Pomocou správcu utilít alebo štandardného webového prehliadača môžu IT administrátori taktiež

konfigurovať a spravovať kameru vzdialene cez Internet alebo LAN. Utilita umožňuje manuálne posielať

zachytené snímky e-mailom.

Vlastnosti:

Vynikajúca kvalita obrazu s 30 fps full-motion videom vo všetkých rozlíšeniach

Snímač obrazu s progresívnym skenovaním poskytuje vynikajúcu kvalitu

obrazu

Podporuje rozlíšenie obrázkov až 640 x 480 (VGA)

Zahrnuje 16-kanálové zobrazenie kamery a nástroj pre nahrávanie s

jednoduchým používaním (kompatibilný len s kamerami NSC10, NSC11 a
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Integrovaná detekcia pohybu vo viacerých oknách

Simultíánne podporuje komprimované formáty MPEG4 a Motion-JPEG

Podporuje UPnP so schopnosťou UPnP postúpenia portov

Integrovaný mailový, FTP, DDNS a DHCP klient

FTP so spúšťaním udalostí a e-mailové nahrávanie statických snímok

Integrovaný plánovač pre nahrávanie statických snímok cez FTP a e-mail

Ultra-kompaktná a ľahko sa inštaluje

Trojročná záruka

Špecifikácie:

Štandardy

» IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

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

Základná špecifikácia

» 32-bitový ARM9 RISC procesor

» 4 MB flash pamäť

» 32 MB SDRAM

» Podporované rozlíšenie obrazu: 640 x 480, 320 x 240 a 160 x 120

» Frekvencia video snímok: max. 30 f/s

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

» Certifikácie: FCC Trieda B, RoHS, CE

Obrazový senzor a objektív

» Senzor: OmniVision OV7670 300K pixel 1/6" CMOS senzor

» Pole v pixeloch: 656 V x 488 Š

» Pomer signál/šum: 46 db (max.)

» Veľkosť pixelu:  3,6 µm x 3,6 µm

» Expozícia: automaticky a manuálne

» Clona: F=2,8

» Minimálne osvetlenie: 1 lux pri F2.8

» Objektív: fixné zaostrenie

» Ohnisková vzdialenosť 2,8 mm, uhol zorného poľa 55˚, vzdialenosť objektu 0,4 m až nekonečno

LED indikátory

» Napájanie

» Sieťové pripojenie

Fyzická špecifikácia

» Rozmery: 92 (V) x 60 (Š) x 21 (H) mm (3.6 x 2.4 x 0.8 in.)

» Hmotnosť: 0,75 kg (1.6 lbs.)

» Prevádzková teplota: 0 - 40 ° C (32 - 104 ° F)

» Prevádzková vlhkosť: 10 - 90% RH, nekondenzujúca

Napájanie

» Externý napájací adaptér: 5 V DC, 1.0 A

» Spotreba energie: 2,8 Watt (maximum)

Požiadavky na systém

» Windows XP, Vista, Windows 7

» Počítač so sieťovým pripojením

» Podpora internetových prehliadačov:

- MS Internet Explorer 6.0 alebo novší (ActiveX)

- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)

- Opera (Java)

Obsah balenia

» Sieťová kamera NSC11

» Konzola pre upevnenie kamery

» Sprievodca rýchlou inštaláciou

» Externý napájací zdroj

» Software dodávaný na CD
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