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Wyjątkowe funkcje:

• Rozdzielczość 2MP zapewniająca obrazy 
jakości HD

• Illustra® IntelliZip oferuje zaawansowaną 
technologię kompresji wideo w celu 
zarządzania przepustowością

• Technologia VideoEdge® TrickleStor 
zapewnia nadmiarowość podczas pracy 
awaryjnej

• Funkcja True Day/Night zapewnia obraz 
wysokiej jakości w warunkach słabego 
oświetlenia

• Funkcja prawdziwego szerokiego zakresu 
dynamiki poprawia jakość obrazu w 
trudnych warunkach oświetleniowych

• Oświetlenie podczerwone (IR) zapewnia 
wyraźny obraz przy słabym świetle w 
przypadku modelu wewnętrznego i 
zewnętrznego

• Temperatura robocza dla modelu 
zewnętrznego do -40°C 

• Detekcja ruchu natychmiast ostrzega 
operatorów przed intruzami

• Obudowa klasy IP66 chroni przed 
wpływem kurzu i wody

• Klasa odporności na wandalizm IK10

• Zgodność z profilem ONVIF S zapewnia 
łatwą integrację z różnymi producentami 

• Zgodność z programem Tyco Cyber 
Protection Product Security Program

Optymalna przejrzystość 
obrazu
Flex IR PTZ to odpowiedź na zastosowania, 
które wymagają niezawodnej, ekspansywnej 
funkcjonalności w ekonomicznej cenie. 
Dzięki 30x optycznemu i 12x cyfrowemu 
zoomowi, IR PTZ jest w stanie efektywnie 
zarządzać jakością wideo w odległości do 
1000 stóp (304,8 m). Mocne diody IR w 
modelu zewnętrznym pozwalają na nocne 
oświetlenie obrazu na odległość do 490 
stóp (124 m). Umieszczona w pozbawionej 
pokrywy kopułkowej, odpornej na warunki 
środowiskowe i akty wandalizmu obudowie 
kamera Flex IR PTZ maksymalizuje jakość 
obrazu pod dowolnym kątem nachylenia. 

Technologia True Wide Dynamic Range i True 
Day/Night zapewnia obraz o wysokiej jakości 
niezależnie od warunków oświetleniowych.

Inteligentne zarządzanie 
przepustowością zmniejsza 
koszty pamięci masowej
Illustra IntelliZip zapewnia wydajne zarządzanie 
przepustowością lepsze niż w przypadku 
H.264 i H.265, zmniejszając zapotrzebowanie 
na przepustowość sieci i miejsce na 
nagrania wideo. Ta wbudowana technologia 
stale monitoruje i optymalizuje parametry 
strumieniowania, dopasowując je do poziomu 
aktywności w polu widzenia kamery. Gdy 
kamera wykryje ruch, IntelliZip automatycznie 
dostosuje jakość obrazu, aby zapewnić 
wyraźne uchwycenie każdego szczegółu w 
obszarze zainteresowania. Gdy scena staje się 
statyczna, IntelliZip kontynuuje optymalizację 
przepływności.

Flex
IR PTZ

Zagwarantuj pewną 
nadmiarową pracę awaryjną
Funkcja VideoEdge TrickleStor w linii produktów 
Illustra Flex umożliwia kontynuowanie nagrywania 
wideo, gdy wystąpi awaria sieci. Jeśli komunikacja 
między NVR i kamerami zostanie przerwana, 
kamera automatycznie wykryje anomalię i 
rozpocznie nagrywanie wideo na kartę SD. Dzięki 
technologii TrickleStor, po przywróceniu połączenia 
nagrane wideo jest przesyłane z powrotem na 
dysk twardy NVR, aby później można było je 
oglądać.

Ograniczenie cyberzagrożeń
Kamera Flex IR PTZ przestrzega rygorystycznych 
standardów bezpieczeństwa programu Tyco 
Cyber Protection Product Security Program. 
Holistyczne podejście do cyberochrony zaczyna 
się od początkowej koncepcji projektu i przechodzi 
przez rozwój produktu oraz jest wspierane przez 
wdrożenie, w tym szybką reakcję na incydenty w 
celu spełnienia wszechstronnych i zmieniających 
się środowisk cyberochrony.

Sprostaj różnorodnym 
warunkom środowiskowym
Kamera Flex IR PTZ, idealna do monitorowania 
intensywnie uczęszczanych, rozległych obszarów 
poprzez lepsze funkcje ruchu i ustawiania ostrości, 
najlepiej nadaje się do instalacji na lotniskach, 
w portach morskich, na parkingach i innych 
rozległych obszarach. Modele z klasą odporności 
IP66 i IK10 są w stanie sprostać wyzwaniom 
stawianym przez pogodę i wandalizm, a IR, 
funkcja prawdziwego trybu dziennego/nocnego 
i szerokiego zakresu dynamicznego pozwalają 
uzyskać wyraźne obrazy w trudnych warunkach 
oświetleniowych.

Efektywnie zarządzaj dużymi 
monitorowanymi obszarami podczas 

przesyłania strumieniowego 
wideo o wysokiej jakości
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Funkcje
Specyfikacje

Wewnętrzne Zewnętrzne

Obsługa

Kompresja wideo H.264 / H.265 / IntelliZip / MJPEG

Maks. częstotliwość klatek 60ips przy 2MP

Zgodność z ONVIF Profil S

Analogowe wyjście wideo Wideo kompozytowe NTSC/PAL

Rozdzielczość 1920 x 1080 (1080p) 16:9
1600 x 900 (HD+) 16:9
1280 x 720 (720p) 16:9
1024 x 576 (PAL+) 16:9

960 x 540 (qHD) 16:9

800 x 450 16:9
640 x 360 (nHD) 16:9

480 x 270 16:9
320 x 180 16:9

160 x 90 16:9

Przetwornik obrazu 1/3”

Kontrola przesłony Automatyczna

Automatyczne ustawianie 
ostrości

Tak

Ustawianie ostrości Za pomocą silnika

Dzień/noc Funkcja True Day/Night z ICR

TrickleStor Tak

Adaptacyjny IR Tak

Odległość IR 25 m (82 stopy) 150 m (492 stopy)

Wykrywanie ruchu Pojedyncza strefa

Wykrywanie rozmycia Pojedyncza strefa

Strefy prywatności 8 stref

Wejście/wyjście alarmowe 2/2

Wejście/wyjście audio Dwukierunkowe 1/1

Strumienie wideo Potrójne przesyłanie strumieniowe z maksymalnie 5 współbieżnymi współdzielonymi strumieniami

Prawdziwy szeroki zakres 
dynamiczny

Tak

Minimalne oświetlenie
Kolor
Cz.-b.
Z IR

0,2 lx przy 1/30s; 0,03 lx przy 1/4s
0,001 lx przy 1/4s

0,0 lx

Pole widzenia (pion/poziom)
Szeroki kąt
Teleobiektyw

56°/45°
2,1°/1,6°

Rodzaj obiektywu IR optyczny korekcyjny, napędzany silnikiem o zmiennej ogniskowej

Długość ogniskowej 4,3–129 mm

Przesłona F/1,6(szerokokątny)- F/4,7(tele)

Obsługiwane języki Arabski, czeski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), duński, holenderski, angielski (amerykański), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, 
polski, portugalski (brazylijski), rosyjski, hiszpański, turecki

Obsługa PTZ

Zoom optyczny 30-krotny zoom optyczny, 12-krotny zoom cyfrowy

Zakres obrotu 360° - ciągły

Zakres pochylania  -15° ~ +90°

Ręczna prędkość ciągła 0,1° ~ 90°/s

Wstępne ustawienia 96

Dokładność ustawień 0,1°

Ustawiona szybkość Szybkość obrotu: 0,1°/s ~ 240°/s
Szybkość pochylania: 0,1° ~ 160°/s

Sekwencja 16

Wzór 17 dostępnych, 16 programowalnych

Funkcja domowa Ustawienie, wzór, sekwencja lub skanowanie

Automatyczne odbijanie Do wyboru

Odmgławianie Nie

Redukcja szumów Cyfrowa redukcja szumów 2D i 3D

Zarządzanie konfiguracją

Przeglądarka internetowa IE 8 lub nowszy, Firefox, Chrome, Safari

Bezpieczeństwo HTTPS, TLS, WS-Security, zarządzanie certyfikatami, wielopoziomowa ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, szyfrowanie HTTPS, zwiększanie 
zabezpieczeń za pomocą jednego kliknięcia, dziennik dostępu użytkownika, weryfikacja złożonych poświadczeń, wyłączanie nieużywanych protokołów, 

IEEE 802.1x w tym: PEAP, EAP-TLS, EAPoL
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KLUCZ MODELI KAMER ILLUSTRA
ILLUSTRA SERIA MODEL ROZDZIEL-

CZOŚĆ
KSZTAŁT OBIEKTYW OBUDOWA 

ŚRODOWISKOWA
KOPUŁA KOLOR DZIEŃ/NOC/IR WDR INNE

I E = Essentials L = Lite 01 = 1MP B = Bullet N = Brak N = Brak N = Brak B = Czarny C = Tylko kolor N = Nie A = Aktualizacja 
sprzętu

F = Flax P = Plus 02 = 2MP C = Kompaktowa 
kopułka

F = Stałe A = Wewnętrzna 
nieodporna na wandalizm

C = Przezro-
czysty

W = Biały I =TDN z IR T = 
Wielokrotna 
ekspozycja 
(>60 klatek)

1 = 2,6 mm

P = Pro S = Standard 03 = 3MP D = Kopułka 0 = 1,8-3 mm B = Zewnętrzna 
nieodporna na wandalizm

S = Przy-
ciemniana

S = Łagodny dzień/
noc

Y = Tak 2 = 2,8 mm

Q = Edge 05 = 5MP F = Fisheye 1 = 2,8-12 mm I = Wewnętrzna odporna 
na wandalizm

T = TDN 3 = 3,7 mm

08 = 8MP H = Mikro 2 = 3-9 mm O = Zewnętrzna odporna 
na wandalizm

12 = 12MP M = Mini-Bullet 3 = 9-22 mm

P = PTZ 5 = 20x

X = W obudowie 6 = 30x

Informacje dotyczące zamawiania
Model Opis
IFS02P6ONWIT Illustra Flex 2MP PTZ, 30x, zewnętrzna, odporna na wandalizm, biała, TDN z IR, TWDR

IFS02P6INWIT Illustra Flex 2MP PTZ, 30x, wewnętrzna, odporna na wandalizm, biała, TDN z IR, TWDR

Akcesoria

IPTZPOEBT60 Iniektor 60W portu BT Illustra 1

RHOSW Krótkie mocowanie na ścianę z pokrywką

RHOLW Długie mocowanie na ścianę z pokrywką

RHOTR Mocowanie dachowe

ROTRF Mocowanie dachowe

RHOWCA Adapter wspornika narożnego

ROENDC Zespół kołpaka zamykającego

ADSPOT Zasilacz, dla kopuł zewnętrznych, 1 wyjście, 120/240 VAC to 24 VAC

Wbudowana pamięć

Obsługa kart SDXC do 128 GB

Parametry elektryczne

Zasilanie wejściowe PoE+ 802.3at klasy 4, 24VAC UPoE 802.3bt klasy 6, 24VAC

Maksymalny pobór mocy 25W 51W

Parametry fizyczne

Wymiary (szer. x wys.) Ø 190 mm (7,5 cala) | Wysokość korpusu 301 mm (11,9 cala) | Wysokość do wierzchu 330 mm (13 cali) | Kulka Ø160 mm (6,3 cala)

Waga 5,2 kg (11,5 funta)

Kolor obudowy Biały

Temperatura pracy  -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)  -40°C do 50°C (-40°F do 122°F)

Odporność na wandalizm IK10

Klasa ochrony zewnętrznej IP66

Zgodność z normami

Emisje FCC część 15 klasa A, CE EN 55032 klasa A, AS/NZS CISPR 22 klasa A; ICES-003/NMB-003 klasa A

Odporność EN55024; EN50130-4

Bezpieczeństwo UL 60950-1; CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1; EN 60950-1

Środowisko RoHS; WEEE

© 2018 Tyco Security Products. Wszelkie prawa zastrzeżone. IL1152-DS-201810-R02-HS-PL-D
Tyco oraz nazwy produktów wyszczególnione powyżej są znakami i/lub znakami zastrzeżonymi. Użycie bez upoważnienia surowo wzbronione.
Specyfikacje i oferty produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Nie wszystkie produkty zawierają wszystkie funkcje. Dostępność jest 
różna w zależności od regionu. Należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Produkty skojarzone Dopuszczenia

VideoEdge NVR exacqVision victor
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