Obrotowa kamera sieciowa

SNC-RZ25P

Główne cechy kamery SNC-RZ25P
1. Pełna kontrola kamery przez sie – mo liwo
sterowania, odbierania obrazu, dokonywania
wszelkich ustawie za pomoc standardowej
przegl darki internetowej. Dzi ki wbudowanej
stronie internetowej mo na zdalnie sterowa
kamer bez dodatkowego oprogramowania.
2. Proste sterowanie kamer za pomoc myszki
dzi ki funkcji centrowania obrazu na wskazanym
punkcie. Po wskazaniu punktu na obrazie kamera
automatycznie ustawia si tak, aby ten punkt był
na rodku obrazu. Przy zaznaczeniu pewnego
obszaru na obrazie, kamera automatycznie robi
zbli enie, aby zaznaczony obszar zajmował jak najwi ksz cz
ekranu. Kamera
mo e obraca si w poziomie (340° w 2 sekundy) i pionie (115° w 1,5 sekundy).
3. Wysoka jako obrazu – kamera wyposa ona jest w przetwornik ExwaveHAD ¼’’.
Wykorzystywana jest kompresja MJPEG lub MPEG4. Pozwala to na płynne
przesyłanie obrazu z kamery nawet przy małej przepustowo ci ł cza.
4. Funkcja dzie /noc – kamera ma wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni
pozwalaj cy przeł cza kamer z trybu kolorowego na czarno-biały. Przeł czanie
mo e by automatyczne, r czne lub ustalone harmonogramem.
5. Tworzenie panoramicznego widoku – za
pomoc dodatkowego oprogramowania
kamera mo e tworzy panoram z czterech
obrazów. Panorama jest statycznym obrazem.
Funkcja bardzo pomocna przy wykorzystaniu
jako kamery widokowe.
6. Dwukierunkowy tor audio – kamera posiada wej cie i wyj cie pozwalaj ce na
podł czenie zewn trznego mikrofonu, jak równie dodatkowych gło ników.
7. Du a szybko od wie ania obrazu – 25 klatek na sekund przy rozdzielczo ci 320
x 240. Pr dko od wie ania jest elastycznie dostosowana do przepustowo ci sieci.
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8. Funkcja doboru – funkcja ta dopasowuje ilo przesyłanych danych do zmiennych
warunków sieciowych. Przy małej przepustowo ci ogranicza ilo wysyłanych
danych zapobiegaj c przeładowaniu sieci, jak równie gwarantuj c płynno wizji i
fonii.
9. Rozbudowana transmisja
sieciowa – elastycznie
dopasowuje jako przesyłanego
obrazu i sygnału audio do
aktualnych mo liwo ci
transmisyjnych sieci. Funkcja
multicast zapewnia jednoczesny
dost p do 20 u ytkowników bez
przeci ania sieci. Mo liwe jest równie sterowanie kamer przez wielu
u ytkowników (ostatnio zalogowany u ytkownik ma priorytet w sterowaniu kamer na
pewien czas, potem kontrol uzyskuje nast pny w kolejce).
10. Dost p do kamery mo e by chroniony poprzez filtrowanie numerów IP (mo na
zablokowa dost p niektórym podsieciom, lub udost pni tylko wybranym
komputerom), lub za pomoc przydzielania haseł poszczególnym u ytkownikom.
Jednocze nie mo na przydziela hasła poszczególnym u ytkownikom z dost pem
do poszczególnych funkcji kamery.
11. Wej cie na kart pami ci Compact
FlashTM umo liwia archiwizacj
obrazów z kamery na dowolnej
karcie CF. Mo na wykorzysta to
wej cie równie do podł czenia
karty WLAN.
12. Zaawansowana detekcja ruchu, 2 wej cia i 2 wyj cia alarmowe.
13. Zaawansowana archiwizacja obrazu – kamera SNC-RZ25P obsługuje protokoły FTP
i SMTP. Mo e słu y jako serwer ftp zapisuj c obrazy w wewn trznej pami ci, jako
klient ftp zrzuca obrazy na osobny serwer, lub te wysyła obrazy na konto poczty
elektronicznej.
14. Funkcje pre i postalarmu – pozwalaj zachowa obrazy sprzed uruchomienia alarmu,
jak równie po alarmie.
15. Analogowe wyj cie wideo – kamer mo na podł czy do systemu analogowego,
gdzie pracuje jako bardzo dobra kamera obrotowa (wi cej ni 470 linii)
16. Łatwa instalacja – mo liwo
suficie lub na podstawie.
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obracania obrazu pozwala instalowa kamer na

Parametry techniczne

Kamera
Przetwornik

Zoom
Ogniskowa
F
Minimalna odległo
Przesłona
Dodatkowe funkcje

1/4 ‘’ CCD ExwaveHAD Technology
444000 pikseli, 752 (H) x 582 (V)
18x optyczny, 12x cyfrowy
4,1 mm do 73,8 mm
1,4 (wide) do 3,0 (tele)
300 mm (wide), 800 mm (tele)
automatyczna lub r czna F1,4 do zamkni cia
Dzie -Noc, obracanie obrazu, detekcja ruchu

Pan/Tilt
Pan
Tilt

-170° do +170°
-30° do +90°

Jako obrazu
Kompresja
Rozdzielczo obrazu
Od wie anie
Sie
Protokoły
Ilo

u ytkowników

Wej cia/Wyj cia
Ethernet
Sterowanie
Alarmowe
Karta pami ci

JPEG lub MPEG-4
640 x 480, 480 x 360, 384 x 288, 320 x 240, 160 x 120
JPEG: 25 kl/s (320 x 240), 18 kl/s (640 x 480)
MPEG-4: 25 kl/s (320 x 240), 15 kl/s (640 x 480)
P(IPv4), ICMP, ARP, TCP/UDP, RTP/RTCP, SNMP(MIB-2)
DHCP client, NTP client, DNS client, HTTP, FTP, SMTP client
10 (MPEG-4), 20 (JPEG)

Wideo
Mikrofon
Gło niki

10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
RS-232C
2 wej cia i 2 wyj cia
Karta pami ci Compact Flash lub karta sieciowa SNCA-CFW1
IEEE802.11b
BNC x1, 1.0 Vp-p, 75
Mini-jack, 4.7 K
Mini-jack (mono)

Analogowe wyj cie wideo
Rozdzielczo
S/N
Minimalna iluminacja

Wi cej ni 470 linii (PAL)
Wi cej ni 50 dB
Kolor: 0,7 lx (50 IRE, F1,4: AGC on)

Ogólne
Waga
Wymiary
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotno pracy
Wilgotno przechowywania
Wilgotno przechowywania

1300 g
140 x 206 x 148 mm
12 VDC lub 24 VAC
do 17 W
0°C do +40°C
-20°C do +60°C
20% do 80%
20% do 95%
20% do 95%
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