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Kamera tubowa VidiLine
VIDI-101T-4MP-AHD-W
4Mpx
Nr ref.: 4455

Główne funkcje kamery
Kamera posiada funkcje dzięki, którym świetnie sprawdzi się na zewnątrz jak również
wewnątrz biura, sklepu, magazynu i innych pomieszczeń.
Wysokiej jakości obraz 1440p
Zastosowany przetwornik przekazuje obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości 2560x1440.
Tak duża rozdzielczość umożliwia powiększenie obrazu na żywo i identyfikowanie osób
lub numerów rejestracyjnych pojazdów.
Szerokokątny obiektyw
Kamera została wyposażona w obiektyw 2.8 mm o kącie widzenia do 92°, co umożliwia
nam monitorowanie dużego obszaru za pomocą tylko jednej kamery.
Klasa szczelności IP 66
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, wodoszczelność
oraz pyłoszczelność.
Widoczność w nocy do 20 metrów
Kamera została wyposażona w wysokiej jakości diody podczerwieni typu SMD, które
charakteryzują się w porównaniu do tradycyjnych diod LED mniejszą awaryjnością,
dłuższym czasem pracy oraz energooszczędnością. Zapewniają doskonałej jakości obraz
w nocy i widoczność aż do 20 metrów.

Zobacz obraz z kamery
Kliknij, żeby odtworzyć obraz z kamery 4 Mpix

Kamera z funkcją dzień/noc znajduje idealne zastosowanie na zewnątrz jak również
wewnątrz biura, sklepu, magazynu i innych pomieszczeń.
Przetwornik o rozdzielczości 4Mpix 2560x1440px gwarantuje doskonałą jakość obrazu.
Czułość 0,01 luksa. Dzięki obiektywowi jaki posiada kamera (2,8mm) kąt widzenia
kamery to około 90 stopni.
W kamerze VidiLine zastosowano nowoczesne diody podczerwieni SMD które w
porównaniu do zwykłych diod IR są bardziej żywotne, oraz nie wypalają się.
Zasięg podczerwieni to 20 metrów.

Charakterystyka:
Stylowy, klasyczny wygląd
Możliwośc regulacji w 2 płaszczyznach
Możliwość umieszczenia kamery na suficie lub ścianie, a nawet na pochyłych
powierzchniach
Pełna głębia koloru obrazu
Łatwa regulacja
Hermetyczna IP66
Kolor Biały
Szybki i prosty montaż
Menu OSD -dostępne z poziomu rejestratora
Parametry techniczne:
Przetwornik: OV4689 1/3
Rozdzielczość: 4Mpix 2560x1440px
Czułość: 0,01 lux
Funkcja dzień/noc: automatyczna; kolor; czarno-biały
Wyjście wideo:: 1 Vpp 75 Ω,
Korekcja Gamma: 0,45
Obiektyw: 2,8mm
Kąt widzenia 92 stopnie
Zasięg podczerwieni: 20 metrów
Temperatura pracy: -30 °C ... 60 °C
Zasilanie: DC 12V
Pobór prądu: 300mA
Wymiary: Ø 93 x 66 mm

Waga: 350 g
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