SA-1360CMH
Hálózati IP Kamera

1. Általános Jellemzők
○ 1 Megapixel felbontású, ¼ colos CMOS érzékelő.
○ Beépített 2,8-12mm átmérőjú, varifokális, kézi zoom objektív.
○ Kétmagos, 32 bites Digitális Jel Feldolgozás (DSP).
○ 2 db harmadik generációs infra tömb LED, aminek hatótávolsága 30 méter.
○ Nappali/éjszakai üzemmód, kettős infra szűrő funkcióval.
○ 1:60 fotoelektromos feldolgozás hatékonyság.
○ Az élettartama 5-10-szerese a hagyományos infra kameráknak, a fényesség csak 10%-al csökken 5 év elteltével.
○ Infra sugárzási szög: 8° -120°.
○ Éjszakai üzemmódban tisztán kivehetőek az emberi arcok.
○ Jel/Zaj viszony: 50dB.
○ Elektromos és mágneses interferencia elleni védelem.
○ Automatikus infra érzékelés, 24 órás megfigyelés.
○ Élőkép megfigyelés mobiltelefonon keresztül.
○ A Digitális zajszint csökkentő funkció miatt a képminőség magasabb, kevesebb fehér folt.
○ Alacsony fogyasztás.
○ IP66 védelem.
○ Felhasználási területek: útforgalom, bankok, repülőterek, múzeumok, fegyházak, iskolák és bevásárló központok.

2. Műszaki jellemzők
1
Rendszer
2
Kamera
3
4

Beépített RTOS operációs rendszer, kétmagos, 32 bites Digitális Jel Feldolgozás
(TI DaVinci DM368).
1 Megapixeles, 1/4 colos CMOS érzékelő.
H.264 hardveres tömörítés, Kettős adattovábbítás, AVI formátum; állítható

Videojel
feldolgozás

adattovábbítási sebesség: 0,1Mbps~60Mbps.

Képfrissítési
sebesség

Állítható: 1~25 fps, 1,3 Megapixeles felbontásban: max. 25 fps.
Fő stream: 1280×720, mellék stream:

5
Kép felbontás

960x540,640×360,480×270,352×288,320×240,352×192,320×192,288×192,
256×192.

6
Hálózat

10/100M Ethernet csatlakozás (RJ45), támogatott protokollok: RTSP / FTP /

PPPO DHCP / DDNS / NTP / UPnP.
7
Fotocella bemenet Fotocella bemeneti jel és kép támogatása, IR-CUT, infra csatlakozó.

8 LED bemenet

Az Infra LED bemenet az automatikus be- és kikapcsolás vezérlést támogatja.

PTZ bemenet
9 (opcionális)

RS422/RS485 bemenet, PELCO (P) és sok más PTZ camera (PTZ)

Riasztás
10 bemenet
(opcionális)

1 csatornás bemenet, háttér videós csatlakozás, hang- és fényjelző

Videó formátum
11

Választható PAL / NTSC

12 Tápellátás

DC 12V 3A (POE opcionális)

13

2 db, harmadik generációs infra

Infra

vezérlő protokoll támogatása
riasztás támogatása

Infra hatótávolság 30m
14
Élőkép megfigyelése mobiltelefonon keresztül, WEB beállítás, OSD támogatás,
15 Funkciók

valós idejű videojel átvitel támogatása, mozgás érzékelés és riasztás
bemenet/kimenet támogatása, képernyőn felugró emlékeztető beállítás,
egységes távmegfigyelő szoftver (UC2) támogatás.

16Kamera méret

270 mm x 148 mm x 107 mm

17Csomag méret

260 mm x 160 mm x 130 mm

3. Csatlakozási ábra

4. Telepítés
• Rögzítse csavarokkal a kamerát a kameratartó konzolra.
• Csatlakoztassa az RJ45 Ethernet és videó kimeneteket a digitális videó rögzítőbe.
• Csatlakoztassa a tápkábelt (12VDC) a kamerába.
• Szükség szerint állítsa be a kamera irányát.
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A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

