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 2MP Full HDטי ונדאלית נמצלמת אייפי כיפה א

  
  

 כללי

 2 ”1/2.8חיישן תמונהMegapixel   

  קידוד בדחיסה כפולה  H.264 & MJPG 

  בתקן אלדנואנטי IK10  

 עיצוב חדיש ועמיד  

 חכמותתמיכה בתכנות שליטה חזקות ו 

  ממ' 3.6קבועה עדשה 

 30טווח אפקטיבי אינפראm  

 IP66, PoE  

 מפרט טכני

  DH-IPC-HDBW1200E  דגם

   מצלמה

  2Megapixel progressive scan CMOS ”1/2.8 חיישן תמונה

  x1080(V)(H)1920 פיקסלים

   פרוגרסיב מערכת סריקה

  1/10000s~(4)1/3 אוטומטיידני/  מהירות צמצם

  0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on) תאורה מינימלית

  50dB יותר מ יחס אות/ רעש

 ללא יציאת וידאו

 מטר  30 טווח אפקטיבי אינפרא

http://www.systec-cctv.com/
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  Auto(ICR)/Color/B/W יום / לילה

  BLC / HLC / DWDR פיצוי אור אחורי

 אוטומטי/ ידני איזון לבן

Gain Control  אוטומטי/ ידני 

  3D סינון רעשים

 אזורים 4עד  מיסוך

  עדשה

  ממ'  3.6 מידת עדשה

  F1.4 צמצם

  ידני כיוון פוקוס

  H: 98°～30° זווית ראיה

 משתנה/ ידנית סוג עדשה

 c הברגה

   וידאו

  H.264/ H.264H/ MJPEG  דחיסה

 1080P(1920x1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576  רצולוציה

/704×480)/CIF(352×288/352×240)  

  1080P/720P(1 ~ 25/30fps) זרם ראשי קצב תמונה

  D1/CIF(1 ~ 25/30fps) זרם משני

  H.264H: 40K ~ 8192Kbps; MJPEG: 40K~16384Kbps קצב דגימה

   אודיו

 ללא דחיסה

 ללא  ממשק

  רשת

  RJ-45 (10/100Base-T)  רשת מקומית

 ללא אלחוטי

 ,IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP  פרוטוקול

SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP 

Filter, QoS, Bonjour  

  ONVIF, PSIA, CGI   תאימות

 20 משתמשיםמקסימום 

 / וינדוס / אנדרואיד איפון טלפון חכם
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  חיבורים ויציאות

 ללא כרטיס זכרון

RS485  ללא 

 ללא  אזעקה

 ללא חיישן תנועה

   כללי

  DC12V, PoE (802.3af) ספק כח

  4.5W> צריכת הספק

 לחות 95% קטן מ   ,30°C~+60°C- סביבת עבודה

  IP66 עמידות למים

  IK10 אנטי ונדאל תקן

  Φ122mm×89mm  מידות

  0.5kg  משקל

   

 מידות )ממ'(
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