
   

NSC11 omrežna kamera

Motion-JPEG + MPEG4, 300K CMOS

Part No.: 551106

INTELLINET-ova NSC11 SOHO omrežna kamera je idealna kamera za domače

omrežje, ki temelji na video streaimingu. Do kamere lahko dostopate na

daljavo preko interneta in lahko shranjujete posnetke neposredno iz

spletnega brskalnika na lokalni disk, brez namestitve kakršne koli

programske opreme ali gonilnikov.

Samodejna namestitev

Ni potrebno skrbeti za zapletene postopke namestitve omrežja. Čarovnik za

namestitev omogoča enostavno nastavitev, ki omogoča, da ne-tehnična

oseba lahko takoj začne uporabljati kamero.

Istočasno gledanje

Vključuje programsko opremo Multi-Viewer, ki vam omogoča, da spremljate

do šestnajst kamer hkrati. Napredna video kompesija proizvaja visoko

kakovost, visoko okvirno mero, VGA, CIF video stream.

Dvojni način: sočasni MPEG4 + Motion-JPEG Streaming

NSC11 kamera podpira MPEG4 kot tudi Motion-JPEG video formata, ki

zagotavljata vrhunsko kakovost in istočasno še naprej podpira obstoječe

aplikacije. MPEG4 pa po drugi strani omogoča prenos večjih količin podatkov

v isti pasovni širini, medtem ko zagotavlja nemoteno in brezhibno gledanje.

Pripomoček za daljinski nadzor

Ta aplikacija doda izboljšane funkcije in funkcionalnost, hkrati pa omogoča

do pet uporabnikov, da hkrati dostopajo do internetne kamere iz oddaljenega

mesta preko LAN-a ali interneta. Druge funkcije vključujejo spremljanje

posnetkov, shranjevanje posnetkov na trdi disk, ogled do šestnajst kamer na

enem zaslonu in slikanje.

Mrežne in dodatne nastavitve

Z uporabo skrbniških pripomočkov ali standardni spletni brskalnik, lahko IT

administratorji konfigurirajo in upravljajo kamero na daljavo preko interneta

ali LAN-a. Pripomoček vam omogoča, da ročno pošljete posnetek po e-pošti.
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Odlična kakovost slike s 30 fps full-motion video sliko za vse resolucije

Napredni slikovni senzor za kristalno čisto sliko

Podpira ločljivost slike do 640x480 (VGA)

Vključuje programsko opremo za enostavno uporabo 16 kanalnih kamer

(kompatibilno samo z NSC10 in NSC18 kamerami)

Vgrajen multi-window detektor gibanja

Omogoča sočasno MPEG4 in Motion-JPEG stiskanje slik

Podpira UPnP z UPnP sposobnostjo posredovanja

Vgrajen e-mail, FTP, DDNS in DHCP odjemalec

Detektor gibanja sproži FTP in e-mail nalaganje fotografij ter video vsebin

Vgrajen razporejevalnik za FTP in e-mail nalaganje slik in fotografij

Ultra kompaktna in enostavna za namestitev

Triletna garancija

Specifikacije:

Standardi

» IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

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

Splošni podatki

» 32-bitni RISC ARM9 CPU

» 4 MB flash pomnilnik

» 32 MByte SDRAM

» Podprte resolucije slike: 640 x 480, 320 x 240 in 160 x 120

» Hitrost sličic posnetka: max. 30 fps

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

» Certifikati: FCC Class B, RoHS, CE

Leča in senzor slike

» Senzor: OmniVision  OV7670 300K slikovnih točk 1 / 6 "CMOS tipala

» Matrika slikovnih pik: 656 H x 488 V

» S / N razmerje: 46 dB (max.)

» Pixel size: 3,6 μm x 3,6 μm

» Osvetlitev: avtomatska in ročna

» Zaslonka: F = 2,8

» Minimalna osvetlitev: 1 lux pri F2.8

» Objektiv: določen poudarek

» Fokusna dolžina 2,8 mm, kotni vidno polje 55 ˚, objekt razdaljo 0,4 m do neskončnosti

LED indikator delovanja

» Napajanje

» Omrežna povezavo

Ohišje

» Dimenzije: 92  x 60  x 21 mm

» Teža: 0,75 kg

» Delovna temperatura: 0 - 40 ° C

» Vlažnost: 10 - 90% RH, brez kondenza

Napajanje

» Zunanji napajalnik: 5 V DC, 1,0 A

» Poraba energije: 2,8 W (največ)

Sistemske zahteve

» Windows XP, Vista, Windows 7

» Računalnik z omrežno povezavo

» Spletni brskalnik:

- MS Internet Explorer 6.0 ali novejši (ActiveX)

- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)

- Opera (Java)

Paket vsebuje

» NSC11 mrežno kamero

» Nosilec za montažo kamere

» Navodila za hitro namestitev

» Zunanji napajalni adapter

» CD s programsko opremo
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