
Video konferencje, monitoring, reklama w Internecie...
Bezprzewodowa kamera sieciowa “Pro” INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™, zaprojektowana do 
zastosowań w systemach obserwacji i monitoringu została wyposażona w szeroki pakiet funkcji, który stawia 
ją na czele dostępnych rozwiązań.

Standard bezprzewodowy 802.11g oraz przewodowy 100Base-TX 
Kamera może być zainstalowana bezprzewodowo lub przewodowo, a nawet w obu standardach jednocześnie. Zastosowanie  
bezprzewodowego modułu “PRISM” pozwala na osiągnięcie większych odległości dla łącza radiowego, a podłączenie dodatkowej anteny o 
dużym zysku zwiększy jeszcze zakres transmisji.

Wysoka jakość obrazu
Nowoczesny przetwornik CCD zapewnia wyjątkowo ostry obraz video odwzorowujący naturalne i żywe kolory.

Obraz w ciemności
Duża czułość układu optycznego z systemem “low light” daje możliwość zastosowania kamery do monitoringu i nagrywania strumienia 
video w pomieszczeniach o niewielkim oświetleniu lub niemalże w ciemności.

Różnorodność formatów Video
Kamera obsługuje zarówno kodowanie video w formacie MPEG4, zapewniając obraz wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu 
dużej wydajności transferu do sieci Ethernet, jak i w dotychczas dostępnym formacie JPEG. Zastosowanie dodatkowo trybu transmisji 
CBR (stała przepływowość pakietów) pozwala na ograniczenie na stałym poziomie ilości pakietów wysyłanych do sieci przez kamerę, w 
zależności od możliwości łącz internetowych oraz lokalnych.

Dwukierunkowa obsługa Audio
Kamera posiada wbudowaną kartę dźwiękową, a doposażona w mikrofon oraz głośniki zapewni dwukierunkową komunikację 
Audio. Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie tych urządzeń dla celów organizowania konferencji video lub tworzenia 
systemów monitoringu z jednoczesnym nasłuchem.

Power over Ethernet
Kamera sieciowa “Pro” obsługuje standard zasilania przez Ethernet 802.3af, co umożliwia jej zainstalowanie w miejscach, 
gdzie zasilanie prądem zmiennym AC jest trudno dostępne. Wystarczy tylko wpiąć kamerę do przełącznika z portem PoE, a 
zasilanie oraz wszelkie dane przesyłane będą po kablu sieciowym.

Gwarancja “Lifetime Warranty”
Restrykcyjne standardy produkcyjne zapewniają najwyższą jakość produktów Intellinet Network Solutions. Wszystkie są 
objęte gwarancją “Lifetime” — najlepszym zabezpieczeniem, jakie możemy dać. Załączamy również polskojęzyczne 
instrukcje instalacyjne.
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Specyfikacja techniczna
Obsługiwane standardy
•  IEEE 802.11b (11 Mb/s Wireless LAN)
•  IEEE 802.11g (54 Mb/s Wireless LAN)
•  IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
•  IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
•  IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

dane Ogólne
•  CPU 32-bity ARM9 RISC
•  Bufor ramek video 16 MB
•  8 MB pamięci flash
•  32 MB pamięci SDRAM
•  Obsługiwane rozdzielczości:  

D1 (720 x 576), CIF (352 x 288)
• 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, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, 
ICMP, POP3, 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)
•  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 1/3” SONY Super HAD CCD 
•  Wskaźnik S/N (sygnał/szum): > 48 dB
•  Wyjście video: 1.0 Vp-p (75 omów,   

kompozytowe)

•  Automatyczna kontrola balansu bieli
•  Regulacja obrazu: jasność, kontrast, 

nasycenie, barwa
•  Minimalne natężenie światła 0.1 lux
•  Elektroniczna migawka: 1/50 – 1/10.000 sek.
•  Wymienne obiektywy 1/3” ze  

standardowym mocowaniem CS
• Długość ogniskowej 6,0 mm, kąt widzenia 

obiektywu 54 ,̊ głębia ostrości 0.1 m do 
nieskończoności

•  Maksymalna wartość przysłony F1.8

diOdy sygnaliZaCyJne led
•  Zasilanie “Power”
•  Połączenie sieciowe
•  Dioda statusu

Parametry FiZyCZne
•  Wymiary: 87 x 158 x 45 mm; Waga: 1,1 kg
•  Temperatura pracy: 0 – 50°C
•  Wilgotność pracy: 10 – 95% RH,  

nieskondensowana
•  Temperatura przechowywania: 0 – 60°C

Zasilanie
•  Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC, 1,5 A
•  Pobór mocy: 3 W (maksymalny)

minimalne wymagania systemOwe
•  Windows 2000, XP, 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)

ZawartOść OPaKOwania
•  Kamera sieciowa IP bezprzewodowa “Pro”
•  Instrukcja użytkownika
•  Zewnętrzny zasilacz
•  Płyta CD z oprogramowaniem

O pełną ofertę produktów INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pytaj 
lokalnego resellera lub odwiedź stronę www.akcesoriakomputerowe.pl
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Właściwości
•  Przetwornik 1/3” SONY Super HAD CCD 
•  Do 25 klatek na sekundę dla wszystkich rozdzielczości
•  Obsługiwane rozdzielczości do 720 x 576 (D1)
• Transmisja bezprzewodowa 54 Mb/s w standardzie 802.11g,  
 z szyfrowaniem WEP 128-bitowym
•  Wbudowany system detekcji ruchu 
•  Wysyłanie obrazów na serwer FTP lub e-mail w reakcji na określone 
  zdarzenie lub w zdefiniowanych interwałach czasowych — funkcja 
 “Event-trigger”
•  Obsługa audio, full duplex, do 3,4 kHz
•  Zewnętrzne wejście dla mikrofonu
•  Zewnętrzne wyjście dla głośników 
•  Złącze we/wy do podłączenia zewnętrznych czujników lub alarmów
•  System “Low Light” — widoczność przy niewielkim oświetleniu,   
 minimalne natężenie światła 0.1 lux
•  Obsługa streamingu obrazu w formacie MPEG4 Motion-JPG dla   
 bezpośredniego podglądu
•  Tryby MPEG4 Video streaming, z atrybutem CBR (stała przepływność)  
 oraz atrybutem VBR (zmienna przepływność) 
•  Regulacja parametru “ilość klatek na sekundę”
•  Podgląd obrazu poprzez standardowe przeglądarki www
•  Obsługa standardu IEEE802.3af Power over Ethernet, PoE Ready
•  Zintegrowany serwer HTTP Web z obsługa 50 jednoczesnych   
 połączeń użytkowników
•  Obsługa DDNS oraz DHCP klient
•  Obsługa standardu CGI — komunikacja z serwerami za pomocą  
 skryptów CGI 
•  Obsługa formatu OCX do zastosowań z aplikacjami MS Visual Studio 
•  W zestawie oprogramowanie dla systemów Windows: IP Installer  
 (do zarządzania ustawieniami IP) oraz Multi-Viewer (podgląd   
 obrazu z 4 kamer jednocześnie)
•  Gwarancja “Lifetime Warranty”

Access Point 
bezprzewodowy
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