
 

JI-111C IP kamera
vnútorná/vonkajšia 2MP -
DOME
Videoverifikačné kamery poskytujú užívateľovi a PCO vizuálne
potvrdenie toho, čo bolo príčinou poplachu a čo sa v objekte deje. Pri
zvolenej udalosti vytvoria záznam automaticky, užívateľ je tak v
obraze, keď sa niečo udeje.

Popis
Veľkou výhodou je veľmi jednoduchá inštalácia, aj bez pokročilých vedomostí v oblasti IT technológií. Kamery sú plne integrované do aplikácie
MyJABLOTRON a na úrovni CLOUDu spolupracujú so systémom JABLOTRON 100+. Zákazník tak má všetky informácie o svojom objekte prehľadne k
dispozícii na jednom mieste.

Kamera vytvára farebné video s rozlíšením HD alebo Full HD. Pri zlých svetelných podmienkach sa prepne do nočného režimu, v ktorom používa IR
(Infra Red) prísvit.

Základné funkcie kamery sú:

Nadviazanie spojenia pri bežnom internetovom pripojení trvá cca 10 s.

Technické údaje

Napájanie 12 V DC 
alternatívne z dátového pripojenia PoE 802.3 af (48V)
Odber prúdu cez deň (kľudový): 200 mA Odber prúdu v noci (s IR prísvitom): 350 mA

Počet pixelov 2 Mpix

Rozlíšenie kamery 1920*1080 bodov

Prohlášení o shodě - JI-111C (PDF 251,44 kB)○

Videosekvencia○

Video obsahujúce záznam 30 s pred udalosťou (napr. poplach alebo zapnutie ochrany) a 30 s po nej.○

Užívateľ tak má prehľadne zobrazené, čo bolo príčinou udalosti a čo sa dialo bezprostredne po nej.○

Užívateľ má možnosť vyžiadať si jej vytvorenie z aplikácie MyJABLOTRON.○

Záznam○

Súvislé ukladanie videa s voliteľnou dobou histórie (3 alebo 7 dní).○

Užívateľ má k dispozícii plnú históriu, aby sa do nej mohol kedykoľvek pozrieť a zistiť, čo sa v konkrétnej dobe v objekte dialo.○

Živé video○

Je spustiteľné z mobilnej aj webovej aplikácie MyJABLOTRON.○

Užívateľ sa môže kedykoľvek pozrieť, čo sa v objekte deje.○

https://www.jablotron.com/sk/template/product/777/?file=0&jt_id=23358&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Objektív Dome 2,8 mm (uhol záberu 115°)

Typ objektívu Mono

Snímač 1/2,8" CMOS

Možnosti otočenia objektívu 0°- 355°

Komunikačné rozhranie RJ-45 10M/100M Ethernet

IR uhol prísvitu 70°

Dosah IR prísvitu max. 30 metrov (12x IR LED)

Prostredie IV. vonkajšie všeobecné (podľa STN EN 50131-1)

Rozsah pracovných teplôt Dome -20 až +55 °C, max. vlhkosť 75%

Stupeň krytia IP67

Rozmery 111 x 111 x 82 mm

Hmotnosť 500 g
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