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Uwaga

Zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego użytku przed
rozpoczęciem podłączania lub użytkowania tego urządzenia.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji były aktualne w dniu publikacji. Producent zastrzega
prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń produktów. W związku z powyższym, wszelkie
specyfikacje mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.

Prawa autorskie

Na mocy praw autorskich niniejszej instrukcji nie wolno powielać, kopiować, reprodukować,
tłumaczyć ani przetwarzać na elektronicznych lub innych odczytywalnych nośnikach, w całości lub
części, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Tyco Security Products.

© 2018 Tyco Security Products. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Tyco Security Products

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 U.S.A.

Obsługa klienta

Dziękujemy za wybór produktów firmy American Dynamics. Usługi posprzedażne są świadczone za
pośrednictwem rozległej sieci przedstawicieli na całym świecie. W celu uzyskania serwisu lub
dostępu do usług posprzedażnych prosimy o kontakt z przedstawicielem, u którego zakupiony został
niniejszy produkt. Nasi przedstawiciele udzielają wysokiej jakości obsługi klienta oraz usług
posprzedażnych. Przedstawicieli prosimy o kontakt z firmą American Dynamics pod numerem
telefonu (800) 507-6268 lub (561) 912-6259 lub za pośrednictwem strony internetowej
www.americandynamics.net.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, znaki logo oraz znaki usługowe znajdujące się w niniejszym dokumencie są
zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych [lub innych krajach]. Wszelkie nadużycia w stosowaniu
znaków towarowych są surowo zabronione. Firma Tyco Security Products będzie zaparcie i w pełni
egzekwować swoje prawa do własności intelektualnej w najszerszym prawnie dopuszczalnym
zakresie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą one egzekwowane na drodze sądowej. Wszelkie znaki
towarowe nienależące do firmy Tyco Security Products są własnością innych odpowiednich
podmiotów. Są one stosowane za zgodą tych podmiotów lub na mocy obowiązujących przepisów.

Oferta produktowa oraz specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Rzeczywiste produkty mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach. Nie wszystkie produkty
mają wszystkie zaprezentowane funkcje. Dostępność produktów może być różna w zależności od
regionu; skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym.
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Ostrzeżenie
• Urządzenie wewnętrzne pracuje w standardzie PoE+ IEEE 802.3at lub 24 VAC. Urządzenie zewnętrzne pracuje

w standardzie PoE Ultra 802.3bt lub 24 VAC. OSTRZEŻENIE: Jeżeli nie zastosowano iniektora zgodnego ze
standardem 802.3bt, kamera nie będzie działać.

• Montaż i serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany i doświadczony personel,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnie przepisami i zasadami, co jest warunkiem ważności gwarancji.

• Kamera nie jest przeznaczona do bezpośredniego łączenia z siecią z zewnętrzną, a połączenia koncentryczne
wideo muszą być wykonywane tylko w obrębie budynku.

• Przetrzyj kamerę suchą, miękką ściereczką. W przypadku uporczywych plam nanieś niewielką ilość
rozcieńczonego, łagodnego detergentu i przetrzyj suchą, miękką ściereczką.

• Nie używać benzenu ani rozpuszczalników do czyszczenia kamery, grozi to stopieniem obudowy kamery i
zmatowieniem obiektywu.

• ITE należy podłączać jedynie do sieci PoE, bez podłączania do lokalizacji zewnętrznych.

• Zasilacz powinien posiadać aprobatę ITE NEC klasy 2 lub LPS, urządzenie zewnętrzne = co najmniej 3 A,
urządzenie wewnętrzne = co najmniej 2A i 50 stopni Celsjusza.

• Upewnij się, czy linka bezpieczeństwa jest przymocowana z jednej strony do sufitu a z drugiej do wkręta linki
bezpieczeństwa na urządzeniu.

• Unikać używania lub przechowywania urządzenia w następujących miejscach:

• Środowiska o wyjątkowo dużym poziomie wilgotności, zakurzenia lub bardzo wysokich i niskich
temperaturach. Zalecana temperatura pracy:

• Wewnętrzna kamera IR PTZ: -20˚C do 50˚C (-4˚F do 122˚F)

• Zewnętrzna kamera IR PTZ: -40˚C do 50˚C (-40˚F do 122˚F)

• W pobliżu silnych nadajników radiowych lub telewizyjnych.

• W pobliżu lamp fluorescencyjnych lub obiektów błyszczących.

• W warunkach niestabilnego lub migocącego oświetlenia.

WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych . Prawidłowa utylizacja tego produktu (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich, w których wdrożono stosowne systemy utylizacji odpadów). Po zakończeniu okresu
eksploatacji niniejszy produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami, zasadami i procedurami.
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Kamera IR PTZ serii Illustra Flex 2MP,
wewnętrzna i zewnętrzna

W tym rozdziale podano informacje na temat cech produktu, procedur instalacji oraz podłączania
wewnętrznych i zewnętrznych kamer IR PTZ serii Illustra Flex 2MP.

Cechy produktu
Obudowy obiektywów wymagają szczególnej ostrożności podczas obchodzenia się i czyszczenia,
aby uniknąć zarysowań. Informacje dotyczące obchodzenia się i czyszczenia kopuły kamery
zawiera dokument 8200-1174-01 Informacja dotycząca procedury czyszczenia kopuł.

Przejdź do witryny https://illustracameras.com/products.

Na stronie produktów wybierz odpowiednią serię kamery, a następnie wybierz model kamery. Kliknij
Materiały do pobrania i wyszukaj Procedura obchodzenia się i czyszczenia kopuł.

Omówienie produktu
Niniejszy rozdział opisuje funkcje i instalację kamery Flex IR PTZ. Kod produktu i opis kamery
znajduje się w poniższej tabeli.

Tabela 1 Kod produktu i opis kamery Flex IR PTZ

Kod produktu Opis
IFS02P6INWIT Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, wewnętrzna, odporna na wandalizm, biała, TDN, WDR

IFS02P6ONWIT Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, zewnętrzna, odporna na wandalizm, biała, TDN, WDR

Rysunek 2 Wymiary fizyczne kamer Flex IR PTZ (mm)
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Rysunek 3 Wymiary fizyczne adaptera montażowego

Rysunek 4 Ilustracja elementów kamery
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Tabela 5 Opis elementów na ilustracji

Numer elementu Opis
1 Czepiec montażowy NPT

2 Wkręty (x2) do otwierania i zamykania pokrywy górnej.

3 Pokrywa górna

4 Obiektyw kamery

5 Kopuła kamery

Rysunek 6 Definicje styków w urządzeniu

UWAGA
Złącza i zaciski przewodów zewnętrznych dla obwodów klasy 2 są wyposażone w oznaczenia
minimalnej wymaganej klasy przewodów. Klasa 2 musi być zaznaczona w pobliżu zacisków
przewodów zewnętrznych.
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Tabela 7 Opis przycisków wewnętrznych

Przycisk i
złącza Opis

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez pięć sekund przywraca fabryczne ustawienia
domyślne.

Ponowne uruchamianie urządzenia.

Port wyjścia analogowego.

Port Ethernet / PoE+

Złącze zasilania

Rysunek 8 Definicje styków audio i alarmowych



Skrócona instrukcja obsługi wewnętrznych i zewnętrznych kamer kopułkowych IR PTZ Illustra Flex 2MP

9 8200-1456-1009 B0

Instalacja

Zawartość opakowania
Sprawdź, czy zawartość opakowania jest zgodna z zamówieniem i dokumentem przewozowym. W
opakowaniu, oprócz niniejszej instrukcji, znajdują się elementy wymienione poniżej:

• 1 kamera sieciowa IR PTZ

• 1 drukowana skrócona instrukcja obsługi

• 1 drukowany dokument zgodności z przepisami

• 1 wyjściowy kabel NTSC/PAL z żeńskim złączem BNC

• 1 2-stykowa wtyczka 3 mm typu euro

• 1 klucz zabezpieczający Torx 20 w kształcie litery L

• 1 klucz zabezpieczający Torx 6 w kształcie litery L

• 1 12-stykowe złącze zaciskowe do funkcji I/O (we/wy)

• 1 linka bezpieczeństwa (wstępnie przymocowana do kamery)

Skontaktuj się z dostawcą, jeśli czegoś brakuje.

Narzędzia potrzebne do instalacji
Do wykonania instalacji potrzebne są następujące narzędzia:

• wiertarka

• wkrętaki

• szczypce do cięcia drutu

Kontrola wyglądu

Podczas wyjmowania z opakowania sprawdź, czy urządzenie i akcesoria nie mają widocznych
oznak uszkodzeń. Materiały ochronne używane do opakowania powinny zabezpieczyć urządzenie
przed większością typowych wypadków podczas transportu.

Wyjmij elementy ochronne urządzenia po sprawdzeniu zawartości, zgodnie z listą Zawartość
opakowania na stronie 9.
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Procedura 1 Dostęp do styków złącza
Patrz Rysunek 9 na stronie 10, aby zapoznać się z ilustracją dostępu do styków złącza.

Krok     Czynność

1 Odkręć dwa wkręty (1) znajdujące się na górnej pokrywie, aby ją otworzyć.
Rysunek 9 Dostęp do styków złącza

- Koniec -

Procedura 2 Podłączanie przewodów
Krok     Czynność

Urządzenie obsługuje jedną z poniższych możliwości zasilania:

1 Podłącz zasilanie:

a AC 24 V podłączone do złącza i oddzielnego przewodu RJ45 Ethernet.

LUB

b PoE przez złącze RJ45.

2 Podłącz dowolne opcjonalne wejścia lub wyjścia audio lub cyfrowe.

Uwaga:Źródło zasilania musi być zgodne z wymogami NEC Class 2 lub LPS. Połączenia
wewnętrzne (PoE+ IEEE 802.3at lub 24 VAC) i zewnętrzne (PoE Ultra 802.3bt lub 24 VAC) należy
wykonywać przy użyciu produktów posiadających certyfikat UL, w sposób zgodny z Artykułem 800
norm NEC lub z przepisami lokalnymi.

- Koniec -
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Procedura 3 Montaż kamery
Krok     Czynność

1 Aby uzyskać pomoc dotyczącą tej procedury, należy zapoznać się ze stroną internetową
poświęconą akcesoriom montażowym Illustra (https://www.il-
lustracameras.com/products/accessories/mounts/).

Uwaga:Poniższe numery akcesoriów montażowych mają zastosowanie do kamery
Illustra Flex 2MP IR PTZ: IFIRPTZWRECMT, IFIRPTZC2X2, RHOSW, RHOLW,
RHOTR, ROTRF, RHOWCA, ROENDC.

- Koniec -

Procedura 4 Wkładanie i wyjmowanie karty Micro SD
Krok     Czynność

1 Odkręć dwa wkręty (1) znajdujące się na pokrywie karty micro SD.

2 Ostrożnie pociągnij pokrywę karty micro SD, aby włożyć kartę micro SD do kamery lub
wyjąć ją.

Rysunek 10 Wkładanie i wyjmowanie karty micro SD

Uwaga:Zaleca się ponowne uruchomienie kamery po włożeniu karty micro SD.

3 Dokręć dwa wkręty znajdujące się na pokrywie karty micro SD.

- Koniec -
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Topologia kamery IR PTZ
Kamera IR PTZ dostarcza obrazy wideo w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet i
Intranet. Jest ona wyposażona w interfejs sieciowy Ethernet RJ-45.

Poniższe rysunki ukazują topologie sieciowe kamer.

Rysunek 11 Topologia sieci kamer Flex IR PTZ — typ I

Rysunek 12 Topologia sieci kamer Flex IR PTZ — typ II
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Połączenia sieciowe

Domyślny adres IP
Ponieważ jest to urządzenie sieciowe, przy pierwszym uruchomieniu konieczne jest przypisanie mu
adresu IP. Domyślny adres IP urządzenia to 192.168.1.168, a maska podsieci to 255.255.255.0.

Jeśli jednak w sieci występuje serwer DHCP, urządzenie otrzymuje adres IP automatycznie z
serwera DHCP, bez konieczności zmiany adresu IP kamery.

Uwaga:W przypadku przypisania kamerze statycznego adresu IP przed włączeniem protokołu
DHCP, kamera najpierw uruchomi się ponownie na około 30 sekund, a następnie będzie dostępna
pod tym statycznym adresem IP do czasu połączenia się z serwerem DHCP.

• Bezpośrednie połączenie z komputerem: Bezpośrednio podłącz kamerę do komputera z
wykorzystaniem standardowego kabla Ethernet. Wymaga to iniektora lub przełącznika
POE.

• Podłączanie kamery do lokalnej sieci komputerowej (LAN): Aby dodać kamerę do
istniejącej sieci LAN, podłącz kamerę do koncentratora lub przełącznika sieciowego PoE.

Rysunek 13 Schemat połączenia sieciowego

Domyślne ustawienia kamery

Poniższa tabela opisuje domyślne ustawienia kamery.

Ustawienia sieci Ustawienia domyślne

DHCP Włączono

Statyczny adres IP 192.168.1.168

Domyślna nazwa użytkownika admin

Domyślne hasło admin
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Uwaga:Przy pierwszym logowaniu użytkownik proszony jest o zmianę domyślnej nazwy
użytkownika i hasła.

Procedura 5 Podłączanie z komputera
Krok     Czynność

1 Upewnij się, że kamera i komputer znajdują się w tej samej podsieci.

2 Sprawdź, czy sieć między urządzeniem a komputerem jest dostępna, uruchamiając
polecenie ping z podaniem domyślnego adresu IP.

a Uruchom wiersz poleceń.

b Wpisz „Ping 192.168.1.168”. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat “Reply from…”,
połączenie jest dostępne.

3 Uruchom przeglądarkę Internet Explorer i wpisz adres IP: 192.168.1.168. Wyświetli się
okno logowania. W wyświetlonym oknie wpisz domyślną nazwę użytkownika: admin oraz
hasło: admin, aby się zalogować.

- Koniec -

DHCP
Po pierwszym uruchomieniu kamery i po sprzętowym zresetowaniu fabrycznym sprzętu domyślnie
włączony jest protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) i pozostaje włączony do czasu
uzyskania przez kamerę adresu DHCP albo przypisania jej statycznego adresu IP.

Procedura 6 Włącz DHCP
Krok     Czynność

1 Wybierz opcję Setup (Konfiguracja) na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby
wyświetlić menu konfiguracji.

2 Wybierz kartę TCP/IP w menu Basic Configuration (Konfiguracja podstawowa).

3 Zaznacz pole wyboru Enable DHCP (Włącz DHCP), aby włączyć DHCP i wyłączyć
ustawienia ręczne.

4 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

Kamera rozpocznie wyszukiwanie serwera DHCP. Jeżeli odnajdzie serwer, nawiąże z nim
połączenie. Jeżeli w ciągu dwóch minut nie nastąpi połączenie z serwerem DHCP, kamera ustawi
domyślny adres IP 192.168.1.168, lecz nadal będzie poszukiwać adresu DHCP.

Uwaga:W przypadku przypisania kamerze statycznego adresu IP przed włączeniem protokołu
DHCP, kamera najpierw uruchomi się ponownie na około 30 sekund, a następnie będzie dostępna
pod tym statycznym adresem IP do czasu połączenia się z serwerem DHCP.

- Koniec -

Procedura 7 Wyłączanie DHCP
Krok     Czynność

1 Wybierz opcję Setup (Konfiguracja) na banerze sieciowego interfejsu użytkownika, aby
wyświetlić menu konfiguracji.
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2 Wybierz kartę TCP/IP w menu Basic Configuration (Konfiguracja podstawowa).

3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Enable DHCP (Włącz DHCP), aby wyłączyć DHCP i
umożliwić ręczne wprowadzenie ustawień.
Domyślnie funkcja jest włączona.

4 Jeśli opcja Włączania DHCP została wyłączona:

a Wpisz adres IPv4 w polu tekstowym IPv4 Address (Adres IPv4) w formacie
xxx.xxx.xxx.xxx. Domyślne ustawienie to „192.168.1.168”.

b Wpisz maskę sieci w polu tekstowym Network Mask (Maska sieci) w formacie
xxx.xxx.xxx.xxx. Ustawienie domyślne to „255.255.255.0”.

c Wpisz adres IP bramy sieciowej w polu tekstowym Gateway (Brama sieciowa) w form-
acie xxx.xxx.xxx.xxx.

d Wpisz podstawowy serwer DNS w polu tekstowym Primary DNS Server (Pod-
stawowy serwer DNS) w formacie xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Wybierz Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

- Koniec -

Zarządzanie kamerami przy użyciu narzędzia Illustra Connect
Dostęp do kamery możesz uzyskać za pomocą przeglądarki IE lub dostarczonego programu
narzędziowego Illustra Connect.

Illustra Connect to program do zarządzania zaprojektowany do obsługi kamer sieciowych w sieci
LAN. Program może:

• pomóc w znalezieniu wielu kamer sieciowych,

• ustalić adresy IP,

• wyświetlić status połączenia,

• obsługiwać aktualizacje oprogramowania układowego,

• wykonać konfigurację grupową.

Procedura 8 Łączenie z kamerą przy użyciu oprogramowania Illustra
Connect

Uwaga:
Illustra Connect działając jako komputer host może wykryć tylko te urządzenia, które znajdują się w
tej samej podsieci. Z tego względu dana kamera oraz komputer używany do jej konfiguracji muszą
znajdować się w tej samej podsieci.

Krok     Czynność

1 Używając komputera, który jest połączony z tą samą siecią i podsiecią, zainstaluj opro-
gramowanie Illustra Connect.

Oprogramowanie Illustra Connect oraz podręcznik Illustra Connect można pobrać ze strony
www.illustracameras.com

2 Po zakończeniu instalacji uruchom oprogramowanie Illustra Connect.

Przeszukuje ono sieć i wyświetla wszystkie kompatybilne urządzenia.
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3 Wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować, identyfikując ją przy pomocy unikatowego
adresu MAC.

4 Kliknij kamerę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Launch Web GUI Configuration
(Uruchom konfigurację Web GUI). Wyświetla się sieciowy interfejs użytkownika kamery.

- Koniec -

Procedura 9 Łączenie z kamerą przy użyciu statycznego adresu IP
Krok     Czynność

1 Kamera próbuje uzyskać adres IP z serwera DHCP. Gdy serwer DHCP nie jest dostępny,
do kamery zostanie przypisany statyczny adres IP 192.168.1.168.

2 Uruchom program Microsoft Internet Explorer i wpisz następujący URL kamery:
192.168.1.168. Wyświetla się strona logowania kamery.

Uwaga:
Komputer używany do konfiguracji kamery musi mieć adres IP w tej samej podsieci.

- Koniec -

Procedura 10 Logowanie do sieciowego interfejsu użytkownika kamery
Krok     Czynność

1 Po wybraniu kamery wyświetli się strona logowania. Z menu rozwijanego wybierz żądany
język.

2 Wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym Username (Nazwa użytkownika).
Domyślna nazwa użytkownika to admin.

3 Wprowadź hasło w polu tekstowym Password (Hasło). Domyślne hasło to admin.

4 Wybierz Log in (Zaloguj się).

Uwaga:Przy pierwszym dostępie do kamery lub po resecie fabrycznym widoczne są dwa poniższe
okna wyskakujące: Okno wyskakujące z poleceniem dla użytkownika Zdefiniuj identyfikator
hosta i okno wyskakujące, które wymaga od użytkownika wyboru Typu zabezpieczeń. Więcej
informacji na ten temat zawiera podręcznik użytkownika.

5 Widoczna jest strona widoku na żywo. Wyświetlany jest aktualny widok kamery.

Uwaga:
Przy pierwszym logowaniu użytkownik proszony jest o zmianę domyślnej nazwy użytkownika i
hasła.

- Koniec -
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Załącznik A: Specyfikacje techniczne
W poniższej tabeli zestawiono specyfikacje techniczne wewnętrznych i zewnętrznych kamer IR
PTZ Flex 2MP.

Funkcje ogólne

Rodzaj modelu Wewnętrzna kamera IR PTZ Zewnętrzna kamera IR PTZ

Nr modelu IFS02P6INWIT IFS02P6ONWIT

Kolor obudowy
kamery Biały Biały

Stopień
wandaloodporności IK10 IK10

Cechy mechaniczne

Wymiary Ø190x330mm Ø190x330mm

Masa około 5,2 kg około 5,2 kg

Kąt
panoramowania Ciągłe 360° bez punktu końcowego Ciągłe 360° bez punktu końcowego

Kąt pochylania -15° ~ +90° -15° ~ +90°

Obrót względem osi
Z Nie dotyczy nie dotyczy

Materiał obudowy Stop aluminium Stop aluminium

Inne materiały
obudowy Stanowisko komputerowe Stanowisko komputerowe

Procesor obrazu

ROM/ilość pamięci
flash 256 megabajtów 256 megabajtów

Ilość pamięci RAM 512 megabajtów 512 megabajtów

Czas podtrzymania
RTC 24 godziny 24 godziny

Czujnik obrazu

Format 1/3" CMOS 1/3" CMOS

Metoda przech-
wytywania Postępowa Postępowa

Metoda
skanowania Progresywne Progresywne

Obiektyw

Typ konstrukcji
Zautomatyzowane
zmiennoogniskowe powiększenie
elektroniczne

Zautomatyzowane zmiennoogniskowe
powiększenie elektroniczne
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Przesłona
Grupa F/1,6(W) ~ F/4,7(T) F/1,6(W) ~ F/4,7(T)

Zakres długości
ogniskowych 4,3 ~ 129 mm 4,3 ~ 129 mm

Zmiana ogniskowej Z napędem Z napędem

Typ ogniskowej Zmiennoogniskowy Zmiennoogniskowy

Typ nastawiania
ostrości Z napędem Z napędem

Autofokus Ciągła automatyczna lub ręczna
regulacja ostrości

Ciągła automatyczna lub ręczna regulacja
ostrości

Korekcja IR Korekcja optyczna Korekcja optyczna

Dzień/noc Prawdziwy tryb D/N z ICR Prawdziwy tryb D/N z ICR

Kąt widzenia w
poziomie 59ﾟ (szeroki); 2,1ﾟ (tele) 59ﾟ (szeroki); 2,1ﾟ (tele)

Kąt widzenia w
pionie 45ﾟ (szeroki); 1,6ﾟ (tele) 45ﾟ (szeroki); 1,6ﾟ (tele)

Format 1/3" 1/3"

Reflektor

Długość falowa 850 nm 850 nm

Odległość IR 25 m (IEEE 802.3at typ 2) 150 m (IEEE 802.3bt typ 4)

Inteligentne IR nie dotyczy Nie dotyczy

Adaptacyjne IR

Tak. Adaptacyjne IR odnosi się do
położenia obiektywu w celu
ustawiania natężenia IR diod IR LED
o szerokim i wąskim kącie rozsyłu w
celu uzyskania lepszego balansu
ekspozycji.

Tak. Adaptacyjne IR odnosi się do położenia
obiektywu w celu ustawiania natężenia IR diod
IR LED o szerokim i wąskim kącie rozsyłu w celu
uzyskania lepszego balansu ekspozycji.

Liczba urządzeń IR
LED 2 6

Zasilacz

PoE PoE+ IEEE 802.3at (25 W) klasa 4 PoE Ultra 802.3bt Typ 3 (60W) Klasa 6

Pobór prądu 24
VAC 2 A 3,8 A

Moc 24 VAC 30 W 65 W

Zakres
częstotliwości
liniowej 24 VAC

47 do 63 Hz 47 do 63 Hz

Kodeki wideo

Zakres szybkości
klatek 1 do 60 ips 1 do 60 ips

Maksymalna 2MP przy 60 ips 2MP przy 60 ips
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rozdzielczość i
szybkość

Obraz wideo

Metoda zakresu
dynamicznego True WDR True WDR

Minimalne oświe-
tlenie

Kolor: 0,2 luksa 1/30 s; 0,03 luksa 1/4
s

B&W 0,001 luksa 1/4 s

Kolor: 0,2 luksa 1/30 s; 0,03 luksa 1/4 s

B&W 0,001 luksa 1/4 s

Audio

Bity próbkowania 16-bitowy 16-bitowy

Typ wejścia SE/Line/MIC SE/Line/MIC

Impedancja
wejściowa 20K/Tłumienie = 0 dB 20 K/Tłumienie = 0 dB

Maksymalny
poziom wejściowy 2 Vp-p 2 Vp-p

Złącze wejścia Kostka zaciskowa Kostka zaciskowa

Impedancyjny typ
wyjścia Wysokoimpedancyjny Wysokoimpedancyjny

Wyjście
maksymalne 2 Vp-p 2 Vp-p

Funkcje audio
Wyjście strumieniowe, wejście stru-
mieniowe, zapisane klipy audio z
możliwością odtwarzania

Wyjście strumieniowe, wejście strumieniowe,
zapisane klipy audio z możliwością odtwarzania

Metody kodowania G.711 u-law i a-law G.711 u-law i a-law

Częstotliwość prób-
kowania 8 khz 8 khz

Bity próbkowania 16-bitowy 16-bitowy

Zakres pasma
przenoszenia 100 do 3600 Hz 100 do 3600 Hz

Wejście

Złącze
1 (brak wbudowanego mikrofonu) 1 (brak wbudowanego mikrofonu)

Interfejsy I/O (we/wy)

Karta SD Gniazdo SDXC do 128 GB Gniazdo SDXC do 128 GB

Wejścia alarmu 2 2

Wejścia
pomocnicze 2 2

Wyjście wideo Tak Tak

Złącze sieciowe RJ-45 RJ-45
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Wskaźniki LED Zielony wskaźnik LED Zielony wskaźnik LED

Przyciski
resetowania

Ponowne uruchamianie i
przywracanie ustawień domyślnych

Ponowne uruchamianie i przywracanie
ustawień domyślnych

Parametry środowiskowe

Zakres temperatur
pracy -20° ~+50°C -40° ~ +50°C

Zakres temperatur
rozruchu -20° ~+50°C -40° ~ +50°C

Wnikanie
wody/pyłu IP66 IP66

Interfejsy klienta

Obsługiwane
przeglądarki
internetowe

IE 9 lub wyższa, Firefox, Safari,
Chrome IE 9 lub wyższa, Firefox, Safari, Chrome

Sieć

Obsługiwane języki

angielski ( domyślny), arabski, czeski,
duński, niemiecki, hiszpański,
francuski, węgierski, włoski,
koreański, japoński, holenderski,
polski, portugalski, szwedzki, turecki,
chiński tradycyjny, chiński
uproszczony, rosyjski.

angielski (domyślny), arabski, czeski, duński,
niemiecki, hiszpański, francuski, węgierski,
włoski, koreański, japoński, holenderski, polski,
portugalski, szwedzki, turecki, chiński tradycyjny,
chiński uproszczony, rosyjski.

Ethernet 10/100Base-T 10/100Base-T

Obsługiwane
protokoły

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS,
DDNS, RTP, TLS, Unicast, Multicast,
NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE
802.1x, PEAP, SSH, HTTPS, SSL,
SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP,
UPnP, RTSP, LLDP

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP,
DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, TLS,
Unicast, Multicast, NTP, SMTP, WSSecurity,
IEEE 802.1x, PEAP, SSH, HTTPS, SSL, SOAP,
WSAddressing, CIFS, SNMP, UPnP, RTSP,
LLDP

Protokół
podstawowy TCP/IP - RFC4614 TCP/IP - RFC4614

Adresowanie w
Internecie

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460

Warstwa
transportowa

TCP - RFC973
UDP - RFC768

TCP - RFC973
UDP - RFC768

Transmisja danych
HTTP/HTTPS - RFC2616
FTP - RFC959
SFTP

HTTP/HTTPS - RFC2616
FTP - RFC959
SFTP

Konfiguracja
adresu sieciowego

DHCP - RFC2131 ZeroConf -
RFC3927 statyczny adres IP
LLDP

DHCP - RFC2131 ZeroConf - RFC3927
statyczny adres IP
LLDP

Synchronizacja
czasu

NTP - RFC1305
Grupa robocza IETF NTP
szybkość i minute poll rate

NTP - RFC1305
Grupa robocza IETF NTP
szybkość i minute poll rate
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E-mail SMTP - RFC5321
Uwierzytelniony SMTP - RFC4954

SMTP - RFC5321
Uwierzytelniony SMTP - RFC4954

Uwierzytelnianie i
bezpieczeństwo

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP z TLS) - RFC2818
WS-Security
Wielopoziomowa ochrona hasła
Filtrowanie adresów IP
Szyfrowanie HTTPS
Dziennik dostępu użytkownika

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP z TLS) - RFC2818
WS-Security
Wielopoziomowa ochrona hasła
Filtrowanie adresów IP
Szyfrowanie HTTPS
Dziennik dostępu użytkownika

Przesyłanie
strumieniowe

RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Transmisja strumieniowa typu unicast
Multicast RFC 1112 poziom 1

RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Transmisja strumieniowa typu unicast
Multicast RFC 1112 poziom 1

Aktualizacja
oprogramowania
sprzętowego

Przeglądarka/illustra Connect/ONVIF Przeglądarka/illustra Connect/ONVIF
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Tabela 14 Flex 2MP IR PTZ — tabele strumieniowe

TWDR wył. TWDR

Rozdzielczość Kodek Zakres
FPS

Zakres
FPS

Strumień 1

1920 × 1080 / 1080p / 16:9 H264/H264 IntelliZip

H265/H265 IntelliZip

MJPEG

1–60 1–30(1664 × 936) 16:9

(1280 × 720) 720p 16:9

Strumień 2

(1280 × 720) 720p 16:9

H264/H264 IntelliZip

H265/H265 IntelliZip

MJPEG

1–30 lub

1–15 *1
1–30

(1024 × 576) PAL+ 16:9

(640 × 360) nHD 16:9

(480 × 360) 480 4:3

(384 × 288) 4:3

Strumień 3

(640 × 360) nHD 16:9

MJPEG *2 7–15 7–15(480 × 360) 480 4:3

(384 × 288) 4:3

Uwaga:*1 — strumień 2 jest ograniczony do 15 FPS, jeżeli strumień 1 przekracza 30 FPS.

Uwaga:*2 — strumień 3 jest ograniczony wyłącznie do MJPEG.

Uwaga:Każda kamera obsługuje maksymalnie pięć współbieżnych strumieni, włączając w to
współużytkowane strumienie. (Przykład: strumień 1 może być udostępniony trzykrotnie wraz z
działającym strumieniem 2 i strumieniem 3, bądź strumień 1 może być udostępniony pięć razy).

Uwaga:TWDR ogranicza strumień do maksymalnie 30 FPS, nawet jeśli strumień jest
skonfigurowany na 31+ FPS.

Uwaga:Kamera PTZ nie obsługuje TWDR 3x.


