
 

JI-112C Câmara IP 2 MP
para interiores/exteriores
- BULLET
As câmaras de verificação por vídeo oferecem ao utilizador e ao PCO
uma confirmação visual do motivo para o alarme e mostram o que se
está a passar no edifício. Todos os eventos são gravados
automaticamente para que o utilizador possa ser informado quando
acontece algo.

Descrição
Uma enorme vantagem é a facilidade de instalação das câmaras mesmo sem conhecimentos avançados de tecnologias da informação. Estas
câmaras são totalmente integradas na aplicação MyJABLOTRON e cooperam com o sistema JABLOTRON 100+ através da Nuvem. Assim, o cliente
tem todas as informações sobre as suas instalações facilmente acessíveis num único local.

A câmara grava vídeos a cores com resolução HD ou Full HD. Em caso de condições de iluminação fraca, muda para um modo noturno que usa
iluminação IV (infravermelhos).

Funções básicas da câmara:

Com uma ligação normal à Internet são necessários cerca de 10 segundos para estabelecer ligação com a câmara.

Especificações técnicas

Fonte de alimentação 12 V CC
Em alternativa através da ligação de dados PoE 802.3 af (48 V)
Consumo de energia durante o dia (modo de suspensão): 200 mA
Consumo de energia durante a noite (com iluminação IV): 350 mA

Número de píxeis 2 MP

Declaration of conformity - JI-112C (PDF 251,44 kB)○

Sequências de vídeo○

Gravação de vídeos dos 30 segundos antes de todos os eventos (por ex., alarme ou armação) e dos 30 segundos depois.○

Estas gravações mostram claramente o que provocou o evento e o que aconteceu imediatamente depois.○

O utilizador também pode solicitar a sua criação a partir da aplicação MyJABLOTRON.○

Gravações○

Gravação de vídeos contínuos com histórico opcional (3 ou 7 dias).○

O utilizador tem à sua disposição um histórico completo que pode consultar em qualquer altura para saber o que aconteceu no edifício num
determinado momento.

○

Vídeos em direto○

Esta função pode ser iniciada a partir da versão web ou móvel da aplicação MyJABLOTRON.○

O utilizador pode, a qualquer momento, verificar o que está a acontecer no edifício.○

https://www.jablotron.com/pt/template/product/778/?file=0&jt_id=23359&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Resolução da câmara 1920 x 1080 pontos

Lente da câmara Bullet - 4 mm (ângulo de visualização - 90°)

Tipo de lente Monofocal

Sensor 1/2,8" CMOS

Opções de rotação da lente 0° - 355°

Interface de comunicação RJ-45 10M/100M Ethernet

Ângulo de iluminação IV 70 °

Alcance de iluminação IV Máx. 50 metros (12 LED IV)

Ambiente IV - exteriores em geral (em conformidade com a norma EN 50131-1)

Intervalo da temperatura de funcionamento - Bullet De -20 a +55 °C, humidade máx. de 75%

Índice de proteção IP67

Dimensões 300 x 90 x 90 mm

Peso 500 g
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