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Camera IP HD 720p Hồng ngoại dạng thỏi NTC-265-
PI của Bosch là loại camera mạng mạnh mẽ, sẵn
sàng sử dụng. Camera này mang công nghệ hiệu
suất cao của Bosch đến khu vực văn phòng nhỏ và
ngành kinh doanh bán lẻ bằng việc cung cấp một
giải pháp hiệu quả về chi phí cho rất nhiều ứng dụng.
Thân camera bằng nhôm chắc chắn theo tiêu chuẩn
IP66, mang đến khả năng chống nước và bụi cho các
môi trường đòi hỏi cao. Đèn LED hồng ngoại tích
hợp mang đến khả năng giám sát chất lượng về đêm
với khoảng cách quan sát 25 m (82 ft) trong bóng
tối.
Công nghệ nén H.264 cho hình ảnh rõ ràng, đồng
thời giảm băng thông và bộ nhớ lên đến 30%.

 Tính năng

u Độ phân giải HD 720p ở định dạng HD

u Chức năng giám sát ngày/đêm với bộ lọc loại bỏ hồng
ngoại có thể tháo rời

u Thiết bị chiếu sáng hồng ngoại tích hợp với khoảng cách
quan sát 25 m (82 ft)

u Phát hiện chuyển động thông minh

u Thiết kế chắc chắn theo tiêu chuẩn IP66

 



Thông Số Kỹ Thuật

Nguồn

Điện áp đầu vào +12 VDC hoặc

Cấp nguồn qua Ethernet
Mức tiêu thụ điện năng 6,72 W (tối đa)
Video

Loại cảm biến CMOS ¼-inch
Số điểm ảnh cảm biến 1280 x 800
Độ nhạy sáng 0.3 lx (IR tắt)

0 lx (IR bật)
Độ phân giải video 720p, 480p, 240p
Nén video H.264 MP (Main Profile); H.264 BP+ (Baseline

Profile Plus); M-JPEG
Tỷ lệ khung hình tối đa 30 hình mỗi giây
Tầm nhìn ban đêm

Khoảng cách 25 m (82 ft)
LED Mảng 32 LED hiệu suất cao, 850 nm
Ống kính

Loại ống kính Tiêu cự thay đổi từ 2,7 đến 9 mm, cửa điều sáng DC
F1.2 đến gần, công tắc D/N

Đồ gắn ống kính Bảng được lắp vào
Kết nối

Đầu ra video analog Đầu nối BNC
Đầu vào báo động Ngắn mạch hoặc kích hoạt DC 5V
Đầu ra rơ le Định mức đầu vào tối đa 1 A 24 VAC/VDC
Âm thanh

Đầu vào âm thanh Giắc cắm đầu vào
Đầu ra âm thanh Giắc cắm đầu ra
Đường truyê ̀n âm thanh Hai chiều, song công
Nén âm thanh G.711, L16 (trực tiếp và thu âm)
Phần mềm điều khiển

Cấu hình thiết bị Thông qua trình duyệt web hoặc phần mềm giám sát
trên máy tính

Mạng

Giao thức IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP, IGMP
V2/V3, ICMP, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP,
SNMP (V1, MIB‑II), 802,1x, SMTP, iSCSI, UPnP
(SSDP)

Ethernet 10/100 Base-T, cảm biến tự động , đơn công hoặc
song công, RJ45

PoE Tuân thủ IEEE 802.3af
Đặc tính cơ khí

Kích thước (C x R x S) 100 x 100 x 291 mm

(3,94 x 3,94 x 11,46 in)
Trọng lượng Khoảng 1,6 kg (3,53 lb)
Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành

Camera

 

-20 ºC đến +50 ºC (-4 ºF đến +122 ºF)
Nhiệt độ bảo quản -20 ºC đến +70 ºC (-4 ºF đến +158 ºF)
Độ ẩm Dưới độ ẩm tương đối 90% (không ngưng đọng)

Chứng nhận và Phê chuẩn

Các tiêu chuẩn
 EN 60950-1
 UL 60950-1
 UL 60950-22
 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1
 CAN/CSA-C22.2 N0. 60950-22
 EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003
 FCC Part15 Subpart B, Class B
 Lệnh EMC 2004/108/EC
 EN 55022 class B
 EN 61000-3-2 :2006
 EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005
 EN 55024
 VCCI J55022 V2 / V3
 AS/NZS CISPR 22 (đáp ứng CISPR 22)
 ICES-003 Class B
 EN 50121-4:2006
 IEC 60825-1
Chứng chỉ của sản
phẩm

CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI

Chống thấm nước IP66
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