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u Αισθητήρας CMOS 1/2,7" ημέρας/νύχτας με
προοδευτική σάρωση

u Υψηλή ανάλυση 1080p, μορφή HD

u Τοπική αποθήκευση για ευέλικτες επιλογές εγγραφής

u Αυτόματη οπίσθια εστίαση για εύκολη εγκατάσταση

u Αυξημένη ευφυΐα

Οι κάμερες IP ημέρας/νύχτας DinionHD 1080p με
αισθητήρα CMOS με προοδευτική σάρωση
χρησιμοποιούν την τεχνολογία ψηφιακής απεικόνισης
Dinion της Bosch. Η κάμερα χρησιμοποιεί τον τελευταίο
αισθητήρα CMOS HD για πιο ευκρινή και λεπτομερή
εικόνα σε μορφή 16:9.
Υποστηρίζονται πλήρως λειτουργίες όπως η πολλαπλή
μετάδοση, η ροή δεδομένων μέσω Internet και η
εγγραφή iSCSI.
Η κάμερα DinionHD 1080p προσφέρει επιδόσεις και
αξιοπιστία υψηλού επιπέδου σε κάθε σενάριο
ασφάλειας και παρακολούθησης, τόσο κατά τη διάρκεια
της ημέρας όσο και τη διάρκεια της νύχτας.

Περιγραφή λειτουργ.

Κάμερα HD 1080p
Η κάμερα DinionHD έχει σχεδιαστεί για να μεταδίδει
ροή εικόνας βίντεο υψηλής ανάλυσης 1080p σε μορφή
HD (16:9). Η κάμερα φέρνει τις απαράμιλλες επιδόσεις
εικόνας που προσφέρει η τεχνολογία Dinion στο βίντεο
HD.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας
Χάρη στον αισθητήρα CMOS HD 1/2,7", η κάμερα IP
ημέρας/νύχτας DinionHD προσφέρει εξαιρετική
ποιότητα εικόνας. Το σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας
βίντεο της Bosch χειρίζεται βέλτιστα τη μορφή εικόνας

HD χωρίς συμβιβασμούς. Η απόδοση εικόνας και η
αναπαραγωγή χρωμάτων είναι εξαιρετική ακόμα και στις
πιο δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

Μεταγωγή ημέρας/νύχτας
Στη λειτουργία νύχτας, η κάμερα βελτιώνει την
ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με τη
μεταγωγή του φίλτρου IR (υπερύθρων) εκτός της
οπτικής διαδρομής και με την παροχή ασπρόμαυρης
εικόνας. Η κάμερα μπορεί να μεταβεί αυτόματα από την
έγχρωμη στην ασπρόμαυρη λειτουργία βάσει του
εκάστοτε επιπέδου φωτισμού, μη αυτόματα μέσω της
εισόδου συναγερμού ή από απόσταση μέσω ενός
προγράμματος περιήγησης στο Web.

Μασκάρισμα απορρήτων σημείων
Τέσσερεις διαφορετικές ζώνες απορρήτου επιτρέπουν
τη φραγή συγκεκριμένων τμημάτων ενός σκηνικού.
Μπορείτε να προγραμματίσετε εκ των προτέρων μια
μάσκα για οποιοδήποτε τμήμα του σκηνικού.

Αποτελεσματική διαχείριση εύρους ζώνης και
αποθήκευσης
Οι κάμερες χρησιμοποιούν τη συμπίεση H.264 (Main
Profile), τον περιορισμό εύρους ζώνης και τις
δυνατότητες πολλαπλής μετάδοσης για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση του εύρους ζώνης και
των απαιτήσεων αποθήκευσης, παρέχοντας υψηλή
ποιότητα και ανάλυση εικόνας.



Η πρωτοποριακή λειτουργία τετραπλής ροής της Bosch
επιτρέπει τη μετάδοση τριών ροών H.264 (μιας ροής HD
1080p, μιας ροής με υποβαθμισμένη ανάλυση και μιας
ροής HD μόνο με I‑frame) μαζί με μια ροή M‑JPEG. Οι
τέσσερις αυτές ροές διευκολύνουν την προβολή και τις
επιλογές εγγραφής με αποτελεσματική χρήση του
εύρους ζώνης, καθώς και την ενσωμάτωση με
συστήματα διαχείρισης βίντεο τρίτων κατασκευαστών.
Οι κάμερες DinionHD προσφέρουν απαράμιλλες
επιλογές εγγραφής. Όταν είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο,
μπορούν να χρησιμοποιήσουν συσκευές προορισμού
iSCSI απευθείας χωρίς να απαιτείται λογισμικό
εγγραφής. Οι δυνατότητες διαχείρισης εγγραφής του
συστήματος μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω με τη
χρήση του Video Recording Manager (VRM) της Bosch.
Η κάμερα DinionHD υποστηρίζει την τοπική
αποθήκευση σε μια κάρτα microSD. Η δυνατότητα αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοπική εγγραφή
συναγερμών ή για τον Αυτόματο ανεφοδιασμό δικτύου
(ANR) με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής αξιοπιστίας
της εγγραφής βίντεο.

Πρότυπη ευφυΐα
Χάρη στην ενσωματωμένη ανάλυση περιεχομένου
βίντεο, η κάμερα ενισχύει τη βασική αρχή της
"Αυξημένης ευφυΐας" (Intelligence-at-the-Edge),
σύμφωνα με την οποία οι περιφερειακές συσκευές
καθίστανται ολοένα και πιο ευφυείς. Το σύστημα
ανάλυσης κίνησης σε βίντεο MOTION+, το οποίο είναι
ενσωματωμένο σε όλες τις εκδόσεις καμερών, αποτελεί
την ιδανική λύση για εφαρμογές που απαιτούν τυπικές
λειτουργίες ανάλυσης περιεχομένου βίντεο. Αυτός ο
αλγόριθμος ανάλυσης κίνησης βασίζεται στις μεταβολές
των εικονοστοιχείων (pixel) και περιλαμβάνει
δυνατότητες φιλτραρίσματος με βάση το μέγεθος των
αντικειμένων, καθώς και προηγμένες δυνατότητες
ανίχνευσης παρεμβάσεων.

Προηγμένη έκδοση της τεχνολογίας IVA
Η έκδοση βελτιστοποιημένου υλικού της κάμερας
αναβαθμίζει τις λειτουργίες ανάλυσης περιεχομένου
βίντεο της κάμερας με την πιο προηγμένη έκδοση της
τεχνολογίας Intelligent Video Analysis (IVA). Η έκδοση
αυτή περιλαμβάνει λειτουργίες, όπως η ανίχνευση
ακίνητου αντικειμένου, η διέλευση γραμμών, η
ανίχνευση ροής, η ανίχνευση πλήθους, κ.λπ.

Συμμόρφωση με την προδιαγραφή ONVIF
Η κάμερα συμμορφώνεται με την προδιαγραφή ONVIF
(Open Network Video Interface Forum), η οποία
διασφαλίζει διαλειτουργικότητα μεταξύ των προϊόντων
βίντεο δικτύου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Οι
συσκευές που συμμορφώνονται με την προδιαγραφή
ONVIF διαθέτουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ζωντανού
βίντεο, ήχου, μεταδεδομένων και πληροφοριών
ελέγχου. Οι συσκευές αυτές εντοπίζονται και
συνδέονται αυτόματα σε εφαρμογές δικτύου, όπως
συστήματα διαχείρισης βίντεο.

Απαράμιλλη ευελιξία
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση
στο βίντεο της κάμερας: Με υπολογιστή μέσω ενός
προγράμματος περιήγησης στο Web, με το Bosch Video
Management System (VMS) ή με το Bosch Video
Client. Το ενσωματωμένο λογισμικό παρακολούθησης
για Η/Υ Bosch Video Client προσφέρει ένα φιλικό για το
χρήστη περιβάλλον που υποστηρίζει την εύκολη
εγκατάσταση και διαμόρφωση. Παρέχει επίσης εύκολη
ζωντανή προβολή από πολλές κάμερες, αναπαραγωγή,
εγκληματολογική αναζήτηση και εξαγωγή.

Απλή και οικονομικά προσιτή εγκατάσταση
Διατίθενται τρεις επιλογές τροφοδοσίας ρεύματος: PoE
(Power-over-Ethernet), 24 VAC και 12 VDC. Η χρήση
της επιλογής PoE διευκολύνει την εγκατάσταση και είναι
πιο οικονομική, εφόσον δεν απαιτείται επιτόπια πηγή
τροφοδοσίας για τις κάμερες. Προκειμένου να ενισχυθεί
η αξιοπιστία του συστήματος, είναι δυνατή η ταυτόχρονη
σύνδεση της κάμερας τόσο σε τροφοδοτικά PoE όσο και
σε τροφοδοτικά 12 VDC/24 VAC. Επιπλέον, είναι δυνατή
η χρήση μονάδων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), οι
οποίες διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία, ακόμα και
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Για καλωδίωση δικτύου χωρίς προβλήματα, οι κάμερες
υποστηρίζουν την τεχνολογία Auto-MDIX, η οποία
επιτρέπει στον τεχνικό εγκατάστασης να χρησιμοποιήσει
είτε απλά είτε διασταυρωμένα καλώδια δικτύου.

Αυτόματη οπίσθια εστίαση
Η αυτόματη ηλεκτροκίνητη οπίσθια εστίαση μειώνει το
χρόνο εστίασης έως και κατά 50%. Επιπλέον, σας
επιτρέπει να προσαρμόζετε με ακρίβεια μια
συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Μετά από αυτήν
την προσαρμογή, η κάμερα είναι εστιασμένη με
ακρίβεια για λειτουργία τόσο κατά τη διάρκεια της
ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Διαισθητικό περιβάλλον χρήστη
Η κάμερα DinionHD διαθέτει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό
περιβάλλον χρήστη, που επιτρέπει τη γρήγορη και
εύκολη διαμόρφωση μέσω IP. Ο οδηγός του φακού
αυτόματης εστίασης μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από
τον υπολογιστή είτε με τα κουμπιά της κάμερας. Με
αυτόν τον τρόπο, ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί
εύκολα να επιλέξει την καταλληλότερη ροή εργασίας για
τη ρύθμιση του οπτικού πεδίου και της εστίασης με
αντιστοίχιση 1:1 pixel.

Εύκολη αναβάθμιση
Αναβαθμίστε από απόσταση την κάμερα κάθε φορά που
διατίθεται νέο υλικολογισμικό. Με αυτόν τον τρόπο,
διασφαλίζεται η ενημέρωση των προϊόντων, με
αποτέλεσμα την προστασία της επένδυσής σας με τη
μικρότερη δυνατή προσπάθεια.

Ασφάλεια πρόσβασης
Διατίθενται διάφορα επίπεδα ασφαλείας για την
πρόσβαση στο δίκτυο, την κάμερα και τα κανάλια
δεδομένων. Εκτός από την προστασία μέσω κωδικού
πρόσβασης με τρία επίπεδα, υποστηρίζεται και ο
έλεγχος ταυτότητας 802.1x μέσω διακομιστή RADIUS
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(Remote Authentication Dial In User Service). Για να
διασφαλίσετε την πρόσβαση μέσω ενός προγράμματος
περιήγησης στο Web, χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο
HTTPS με ένα πιστοποιητικό SSL που είναι
αποθηκευμένο στην κάμερα. Για απόλυτη προστασία
των δεδομένων, τα κανάλια επικοινωνίας βίντεο και
ήχου μπορούν να κρυπτογραφηθούν ανεξάρτητα με
κρυπτογράφηση AES με κλειδιά 128-bit, εγκαθιστώντας
την προαιρετική άδεια χρήσης Encryption Site License.

Λογισμικό παρακολούθησης Bosch Video Client
Το ενσωματωμένο λογισμικό παρακολούθησης για Η/Υ
Bosch Video Client προσφέρει ένα φιλικό για το χρήστη
περιβάλλον που υποστηρίζει την εύκολη εγκατάσταση
και διαμόρφωση. Ένας οδηγός επιτρέπει την
ταυτόχρονη διαμόρφωση πολλαπλών καμερών με μια
συσκευή αυτόματου εντοπισμού. Η παρακολούθηση
πολλών καμερών μπορεί να πραγματοποιείται σε μία
οθόνη, ενώ είναι δυνατή και η αρχειοθέτηση και η
πραγματοποίηση αναζήτησης στα βίντεο κλιπ στην
κάρτα SD με μία μόνο εφαρμογή.

Τυπικές εφαρμογές
• Καταστήματα λιανικής, τράπεζες
• Στάδια
• Σχολεία
• Φυλακές και σωφρονιστικά ιδρύματα
• Παρακολούθηση κυκλοφορίας (εναέριας, επίγειας και

θαλάσσιας)
• Ξενοδοχεία, μπαρ και κέντρα νυχτερινής διασκέδασης
• Εμπορικά και κυβερνητικά κτίρια
• Παρακολούθηση και ασφάλεια πόλεων
• Έλεγχος συνόρων

Εγκρίσεις χωρών

Πρότυπα HD
Συμμόρφωση με το πρότυπο SMPTE 274M-2008:

– Ανάλυση: 1920x1080
– Σάρωση: Προοδευτική
– Αναπαράσταση χρωμάτων: συμμόρφωση με τη

σύσταση ITU-R BT.709
– Αναλογία πλευρών: 16:9
– Ρυθμός καρέ: 25 και 30 καρέ/δευτ.

Συμμόρφωση με το πρότυπο 296M-2001:
– Ανάλυση: 1280x720
– Σάρωση: Προοδευτική
– Αναπαράσταση χρωμάτων: συμμόρφωση με τη

σύσταση ITU-R BT.709
– Αναλογία πλευρών: 16:9
– Ρυθμός καρέ: 25 και 30 καρέ/δευτ.

 

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Εκπομπές EN55022 Κλάση B
Τμήμα 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (FCC), Κλάση Β

Ατρωσία EN50130-4 (PoE, +12 VDC, 24 VAC)*
EN50121-4

Ασφάλεια EN60950-1
UL60950-1 (2η έκδοση)

CAN/CSA-C 22.2 Αρ. 60950-1

Κραδασμοί Κάμερα με φακό 500 g (1,1 lb) σύμφωνα με το
πρότυπο IEC60068-2-6 (5 m/s2, λειτουργία)

* Τα κεφάλαια 7 και 8 (απαιτήσεις τάσης ηλεκτρικού
δικτύου) δεν ισχύουν για αυτήν την κάμερα. Ωστόσο,
εάν το σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείται η κάμερα
πρέπει να συμμορφώνεται με το συγκεκριμένο πρότυπο,
τότε οποιοδήποτε τροφοδοτικό που χρησιμοποιείται
πρέπει να συμμορφώνεται με αυτό το πρότυπο.

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE

Η.Π.Α. UL

FCC

Καναδάς CSA

Προγραμματισμός

Διάγραμμα παραγγελίας

N B N ____832

I

__
V ____ P

1 N: Κάμερα δικτύου 4 832:Απόδοση DinionHD

2 B: Σταθερό σώμα 5 -: Motion+
I: Με δυνατότητα IVA

3 N: Ημέρα/Νύχτα 6 P: PoE

Στοιχεία ελέγχου

4 5 6 4 5 6

1 2 3 1 2 3

|

|

12VDC

- +

INSTALL
24VAC

MENU

µ
S
D

E
T
H
-
P
o
E

D
A
T
A

A
L
A
R
M

1 Δεδομένα (RS485/422/232) 6 Κουμπί επαναφοράς

2 Είσοδος συναγερμού, έξοδος
ρελέ

7 Έξοδος βίντεο

3 Σύνδεση Fast Ethernet Base-
T 10/100

8 Είσοδος τροφοδοτικού
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4 Υποδοχή κάρτας MicroSD 9 Γείωση

5 Κουμπί μενού 1
0

Είσοδος ήχου / Έξοδος ήχου

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητ
α

Στοιχεία

1 Κάμερα IP ημέρας/νύχτας NBN-832 Series DinionHD

1 Εφεδρικός σύνδεσμος φακού

1 Προστατευτικό καπάκι αισθητήρα (τοποθετημένο στην
κάμερα)

1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και οδηγίες ασφαλείας

1 Οπτικός δίσκος με το Bosch Video Client, εγχειρίδιο χρήσης
και απαιτήσεις συστήματος

1 Υποδοχή τροφοδοσίας

1 Σύνδεσμος Εισ/Εξ συναγερμού

1 Σύνδεσμος δεδομένων

1 Προσαρμογέας βάσης φακού C/CS

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία ρεύματος 24 VAC ±10% 50/60 Hz
12 VDC ±10%
Τροφοδοσία ρεύματος μέσω τοπικού
δικτύου (Power-over-Ethernet) 48 VDC
(ονομαστική)

Κατανάλωση ρεύματος 400 mA | 500 mA IVA (12 VDC)
350 mA | 450 mA IVA (24 VAC)
150 mA | 175 mA IVA (PoE 48 VDC)

Κατανάλωση ενέργειας 4,8 W | 6 W IVA (12 VDC)
8,4 W | 10,8 W IVA (24 VAC)
7,2 W | 8,4 W IVA (PoE 48 VDC)

Αισθητήρας  

Τύπος CMOS 1/2,7"

Ενεργά pixel 1920 x 1080

Βίντεο  

Συμπίεση βίντεο H.264 (ISO/IEC 14496-10), M- JPEG,
JPEG

Ροή Τέσσερις ανεξάρτητα ρυθμιζόμενες ροές
(H.264 και M-JPEG), ρυθμιζόμενος
ρυθμός καρέ και εύρος ζώνης.

Δύο ανεξάρτητα
ρυθμιζόμενες ροές H.264

Ροή 1:
H.264 Main Profile (MP) 1080p 25/30,
H.264 Main Profile (MP) 720p 25/30
ή
H.264 MP τυπικής ευκρίνειας (SD)
Ροή 2:
Αντίγραφο της ροής 1 (όταν είναι
1080p),

H.264 Main Profile (MP) 720p 25/30
(όταν η ροή 1 είναι 720p)
ή
H.264 MP τυπικής ευκρίνειας (SD)

Δύο πρόσθετες ροές Ροή M-JPEG
και
Ροή υψηλής ευκρίνειας (HD) μόνο με
I‑frame.

Ανάλυση HD (οριζ. x
κατακ.)

1080p: 1920 x 1080
720p: 1280 x 720

Ανάλυση 480p (οριζ. x
κατακ.)

Κωδικοποίηση: 704 x 480
Εμφανίζονται: 854 x 480

Ανάλυση 240p (οριζ. x
κατακ.)

Κωδικοποίηση: 352 x 240
Εμφανίζονται: 432 x 240

Συνολική καθυστέρηση IP Ελάχ. 120 ms, Μέγ. 240 ms

Δομή GOP IP, IBP, IBBP

Ευαισθησία (3200 K, ανακλασιμότητα σκηνικού 89%, F1.2)

 Ελάχιστος φωτισμός (30 IRE)

Έγχρωμη εικόνα 0,22 lx
(0,022 fc)

Ασπρόμαυρη εικόνα 0,05 lx
(0,005 fc)

 

Ημέρα/Νύχτα Έγχρωμη, ασπρόμαυρη, αυτόματη
λειτουργία

Ισορροπία λευκού ATW (2500 έως 10000K), ATWhold και μη
αυτόματη

Διάφραγμα Αυτόματο (1/50 [1/60] έως 1/150000)
αυτόματο
Δυνατότητα επιλογής σταθερού
διαφράγματος

Βελτίωση αντίθεσης On (Ενεργοποίηση)/Off (Απενεργοποίηση)

Αντιστάθμιση
οπισθοφωτισμού

On (Ενεργοποίηση)/Off (Απενεργοποίηση)

Ευκρίνεια Δυνατότητα επιλογής επιπέδου βελτίωσης
ευκρίνειας

Δυναμικό εύρος Ψηφιακό WDR: 76 dB

Μασκάρισμα απορρήτων
σημείων

Τέσσερις ανεξάρτητες περιοχές, πλήρως
προγραμματιζόμενες

Ανάλυση κίνησης βίντεο Motion+ ή IVA

Φακός  

Βάση φακού CS (μέγιστη προεξοχή φακού 5 mm,
0,2 in), βάση C συμβατή με παρεχόμενο
δακτύλιο προσαρμογέα
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Τύποι φακών Μη αυτόματος και DC-Iris αυτόματης
ανίχνευσης με δυνατότητα παράβλεψης
Μηχανισμός DC-iris: μέγ. 50 mA συνεχής

Έλεγχος φακού Οδηγός από ιστοσελίδα ή με το κουμπί της
κάμερας

Ήχος  

Τυπικό G.711, ρυθμός δειγματοληψίας 8kHz
AAC

Λόγος σήματος-προς-
θόρυβο

> 50 dB

Ροή ήχου Πλήρως αμφίδρομη / ημιαμφίδρομη

Είσοδος/έξοδος

Ήχος 1 είσοδος μονοφωνικής γραμμής, 1 έξοδος
μονοφωνικής γραμμής

• υποδοχή
σύνδεσης

Στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm

• είσοδος γραμμής
σήματος

12 kOhm τυπική τιμή, 1 Vrms μέγ.

• έξοδος γραμμής
σήματος

1 Vrms στα 1,5 kOhm τυπική τιμή

Συναγερμός 2 είσοδοι

• υποδοχή
σύνδεσης

Σφιγκτήρας (μη απομονωμένη κλεινόμενη
επαφή)

• τάση
ενεργοποίησης

+5 VDC έως +40 VDC
(+3,3 VDC με αντίσταση πρόσδεσης
22 kOhm άμεσης σύζευξης)

Ρελέ 1 έξοδος

• υποδοχή
σύνδεσης

Σφιγκτήρας

• τάση 30 VAC ή +40 VDC
Μέγιστη 0,5 A συνεχής, 10VA

Θύρα δεδομένων RS‑232/422/485

Τοπική αποθήκευση

Υποδοχή κάρτας μνήμης Υποστήριξη καρτών microSD SDHC και
SDXC έως 2 TB

Εγγραφή Συνεχής εγγραφή, εγγραφή κυκλικού τύπου.
Εγγραφή συναγερμού/συμβάντων/
χρονοδιαγράμματος

Έλεγχος μέσω λογισμικού

Διαμόρφωση μονάδας Μέσω προγράμματος περιήγησης ή του
Configuration Manager

Ενημέρωση λογισμικού Flash ROM, δυνατότητα απομακρυσμένου
προγραμματισμού

Δίκτυο

Πρωτόκολλα RTP, RTSP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP,
HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ARP, SMTP, SNTP, SNMP, 802.1x, UPnP

Κρυπτογράφηση TLS 1,0, SSL, AES (προαιρετικά)

Ethernet STP, 10/100 Base-T, αυτόματη ανίχνευση,
ημιαμφίδρομη/πλήρως αμφίδρομη
λειτουργία, RJ45

Τροφοδοσία PoE Συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE 802.3at

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Π x Υ x Μ) 78 x 66 x140 mm (3,07 x 2,6 x 5,52 in)
χωρίς το φακό

Βάρος 690 g (1,52 lb) χωρίς το φακό

Έγχρωμη εικόνα RAL 9007 Μεταλλικό τιτανίου

Βάση τοποθέτησης Κάτω (ξεχωριστή) και επάνω 1/4" 20 UNC

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία
λειτουργίας

-20°C έως +55°C (-4°F έως 131°F)

Θερμοκρασία
λειτουργίας (IVA)

-20°C έως +50°C (-4°F έως 122°F)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-30°C έως +70°C (-22°F έως +158°F)

Υγρασία λειτουργίας Σχετική υγρασία 20% έως 93%

Υγρασία φύλαξης Σχετική υγρασία έως 98%

Πληροφορίες παραγγελίας

Κάμερα IP D/N DinionHD
CMOS 1/2,7", HD 1080p, διπλή ροή H.264, Motion+,
PoE
Αρ. παραγγελίας NBN-832V-P

Κάμερα IP D/N DinionHD
CMOS 1/2,7", HD 1080p, διπλή ροή H.264, IVA, PoE
Αρ. παραγγελίας NBN-832V-IP

Διάταξη φωτισμού υπερύθρων EX12LED‑3BD‑8M
Διάταξη φωτισμού υπερύθρων EX12LED, 850 nm,
δέσμη 30 μοιρών
Αρ. παραγγελίας EX12LED-3BD-8M

Διάταξη φωτισμού υπερύθρων EX12LED‑3BD‑8W
Διάταξη φωτισμού υπερύθρων EX12LED, 850 nm,
δέσμη 60 μοιρών
Αρ. παραγγελίας EX12LED-3BD-8W

Διάταξη φωτισμού υπερύθρων EX12LED‑3BD‑9M
Διάταξη φωτισμού υπερύθρων EX12LED, 940 nm,
δέσμη 30 μοιρών
Αρ. παραγγελίας EX12LED-3BD-9M
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Διάταξη φωτισμού υπερύθρων EX12LED‑3BD‑9W
Διάταξη φωτισμού υπερύθρων EX12LED, 940 nm,
δέσμη 60 μοιρών
Αρ. παραγγελίας EX12LED-3BD-9W

UPA-2450-60 Τροφοδοτικό, 120 V, 60 Hz
Εσωτερικού χώρου, 120 VAC, 60 Hz είσοδος, 24 VAC,
50 VA έξοδος
Αρ. παραγγελίας UPA-2450-60

UPA-2450-50 Τροφοδοτικό, 220 V, 50 Hz
Εσωτερικού χώρου, 220 VAC, 50 Hz είσοδος, 24 VAC,
50 VA έξοδος
Αρ. παραγγελίας UPA-2450-50

Κρυπτογράφηση 128 Bit MVS-FENC-AES BVIP AES
Άδεια χρήσης λογισμικού κρυπτογράφησης BVIP AES
128 bit Encryption Site License. Αυτή η άδεια
απαιτείται μόνο μία φορά κατά την εγκατάσταση.
Επιτρέπει την κρυπτογραφημένη επικοινωνία μεταξύ
συσκευών BVIP και σταθμών διαχείρισης.
Αρ. παραγγελίας MVS-FENC-AES

VJT-XTC XF
Μετατροπέας κώδικα βίντεο VideoJet XTC XF, H.264
Αρ. παραγγελίας VJT-XTCXF

Αξεσουάρ υλικού

Προσαρμογέας S1374
μετατρέπει το φακό βάσης C σε κάμερα βάσης CS
Αρ. παραγγελίας S1374
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