
 

Obraz 

Przetwornik obrazu 
4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV 

Liczba efektywnych pikseli 
2688 (H) x 1520 (V) 

Czułość 

0.06 lx/F1.3 - tryb kolorowy, 

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 

Elektroniczna migawka 
automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s 

Wydłużona migawka (DSS) 
do 1/5 s 

Szeroki zakres dynamiki (WDR) 
tak (podwójne skanowanie przetwornika), 90dB 

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 
2D, 3D 

Funkcja Defog (F-DNR) 
tak 

Kompensacja tylnego światła 

(BLC) 

tak 

Obiektyw 

Typ obiektywu 
motor-zoom, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3 

Auto-focus 

po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy 

trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie 

Dzień/noc 

Rodzaj przełączania 
mechaniczny filtr podczerwieni 

Tryb przełączania 
automatyczny, manualny 

Opóźnienie przełączania 
1 ~ 36 s 

Czujnik światła widzialnego 
tak 

Sieć 

Rozdzielczość strumienia wideo 

2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full 

HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 

(VGA), 320 x 240 (QVGA) 

Prędkość przetwarzania min. 

20 kl/s dla 2592 x 1520, 

30 kl/s dla 2048 x 1520 i niższych rozdzielczości 



Tryb wielostrumieniowy 
3 strumienie 

Kompresja wideo/audio 
H.264, H.265/- 

Liczba jednoczesnych połączeń 
maks. 10 

Przepustowość 
łącznie 63 Mb/s 

Obsługiwane protokoły sieciowe 

HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, 

RTP, UPnP, SMTP 

Wsparcie protokołu ONVIF 
Profile S (ONVIF 2.6) 

Konfiguracja kamery 

z poziomu przeglądarki Internet Explorer 

języki: polski, angielski, rosyjski, i inne 

Pozostałe funkcje 

Strefy prywatności 
4 

Detekcja ruchu 
tak 

Obszar obserwacji (ROI) 
8 

Analiza obrazu 

sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, 

przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, detekcja twarzy, 

detekcja osób, zliczanie przekroczeń linii 

Obróbka obrazu 

obrót obrazu o 180°, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w 

pionie, przerzucenie obrazu w poziomie 

Prealarm/postalarm 
do 5 s/do 300 s 

Reakcja na zdarzenia alarmowe 
e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD 

Oświetlacz IR 

Liczba LED 
30 

Zasięg 
40 m 

Kąt świecenia 
120° 

Interfejsy 

Interfejs sieciowy 
1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 

Gniazdo kart pamięci 
microSD - pojemność do 128GB 



Parametry instalacyjne 

Klasa szczelności 

IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)/z możliwością montażu 

na zewnątrz 

Obudowa 

aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem 

kablowym w zestawie 

Zasilanie 
PoE, 12 VDC 

 

 

W celu ułatwienia wyszukania produktu – kompatybilny model: NVIP-4DN2004H/IR-1P-II 

 

 

Do zapytania dodać: 

W ramach dostawy wymagany jest montaż kamery we wskazanym miejscu, konfiguracja wg 

standardów zamawiającego, podłączenie z istniejącą siecią komputerową (może być wymagany 

patchcord od 0,5 do 2 m – trzeba dobrać odpowiedni, nie za długi) 


