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Kamera tubowa 4Mpx CVI
PoliceTech Q4-B4100S
Nr ref.: 11372

Kamera PoliceTech Q4-B4100S
Kamera analogowa z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265+
zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej
rozdzielczości 4 MPx.
Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych
(przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia
sceny).

Obsługa i konfiguracja w języku angielskim.
Stosuj w każdych warunkach
Dzięki wysokiej pyło i wodoszczelności możesz korzystać z kamery bez obaw na
uszkodzenie w każdych warunkach.
Kamera idealnie sprawdzi się do obserwowania posesji i korzystania na zewnątrz
pomieszczeń.
Szereg urządzeń elektronicznych musi przez wiele lat bezpiecznie pracować w trudnych
warunkach. Oprócz dopuszczalnego zakresu temperatur ograniczenia w ich
zastosowaniu są także związane z obciążeniami chemicznymi. Aby urządzenie mogło
niezawodnie działać, należy również wykluczyć możliwość wniknięcia do niego wilgoci
lub ciał obcych np. pyłu, co jest zapewnione stopniem ochrony IP obudowy. Nasza

kamera gwarantuje niezakłóconą pracę w skrajnych temperaturach oraz pyłoszczelność
dzięki współczynnikowi IP67.
Aluminiowa obudowa
Kamera została wykonana z najwyższej klasy stopu aluminium co zapewnia
bezproblemową pracę przez bardzo długi czas.
Obserwuj najmniejszy detal
Rozdzielność kamery to aż 2560 x 1440 px. To aż 4Mpix, które zapewnią Ci realnie
większy obszar obserwowania i lepszą szczegółowość nagrań.
Tak duża rozdzielczość umożliwia powiększenie obrazu na żywo i identyfikowanie osób
lub numerów rejestracyjnych pojazdów.
Brak światła nie jest problemem
Zastosowanie lamp na podczerwień umożliwia obserwowanie obszaru w kompletnej
ciemności. Bądź bezpieczny 24/h na dobe!
Kamera została wyposażona w nowoczesną diody podczerwieni, dzięki której zapewni
nam doskonałej jakości obraz w nocy i widoczność.
Szeroki kąt widzenia
Wyjątkowo szeroki rejon, który obserwujesz to komfort i oszczędność. To aż 100°,
pozwoli Ci to pokryć większy obszar zasięgiem monitoringu.

Standard:

AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Przetwornik:

1/3 "CMOS

Wielkość matrycy:

4.0 Mpx

Rozdzielczość:

2688 (H) x 1520 (V)

Obiektyw:

2.8 mm

Kąt widzenia:

2.8 mm

Zasięg oświetlacza IR:

30 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:

Automatyczna

Menu ekranowe OSD:

Menu OSD dostępne poprzez rejestrator

Wybrane funkcje:

D-WDR - Szeroki zakres dynamiki
oświetlenia

2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu
w obrazie
EXIR - technologia wysoko
efektywnych diod podczerwieni,
które równomiernie oświetlają całą
scenę, zarówno centralny punkt
jak i narożniki
ICR - Mechaniczny filtr
podczerwieni
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
BLC - kompensacja światła
wstecznego (tła)
AGC - Automatyczna regulacja
wzmocnienia obrazu
Automatyczny balans bieli
Sharpness - Wyostrzanie konturów
obrazu
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Zasilanie:

12 V DC

Pobór mocy:

≤ 4.9 W

Obudowa:

Aluminium

Klasa szczelności:

IP67

Temperatura pracy :

-40 °C ... 60 °C

Waga:

0.38 kg

Wymiary:

164.7mm × 70mm × 71.6mm

Obsługiwane języki:

angielski

Producent / Marka:

POLICEtech

