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ADKID204VRT jest nowoczesną, przemysłową kamerą
kopułkową IP z szerokokątnym obiektywem generującą
obraz o rozdzielczości maksymalnej FullHD z prędkością
do 25kl./s. Od kamer konkurencyjnych kamer klasy
ekonomicznej odróżnia ją implementacja kompresji
H.264 High Profile, dzięki czemu kamera generuje
mniejszy strumień danych video niż kamery
wyposażone w kompresję H.264 Baseline Profile lub
H.264 Main Profile. Pozwala to zaoszczędzić na ilości
dysków tworzących pamięć masową dla danych video
lub zwiększyć czas przechowywania
danych.ADKID204VRT zawiera wysokiej klasy
przetwornik obrazowy Sony Exmor, mechaniczny filtr IR
zwiększający czułość kamery w warunkach nocnych
oraz oświetlacz IR w postaci jednej diody IR mocy.
Dzięki umieszczeniu diody oświetlacza poza kloszem
pokrywającym obiektyw kamery zapewnia efektywny,
użyteczny obraz w warunkach niedostatecznego
oświetlenia bowiem obraz ten nie ulega rozmazaniu i
rozbłyskom, skracającym zasięg skutecznej obserwacji,
typowym dla kamer kopułkowych z oświetlaczem w
postaci okręgu diod dokoła obiektywu. Dodatkowo
kamerę wyposażono w cyfrową redukcję szumu.
ADKID204VRT posiada gniazdo dla kart uSD/SDHC
pozwalające na równoległą do pracy w sieci rejestrację
obrazu z kamery wg. wybranego harmonogramu. Co
ważne karta pamięci po wyciągnięciu z kamery nadaje
się do odtworzenia w komputerze i zawiera pliki nagrań
opisane sygnaturą czasową.
Tak jak wszystkie kamery ADMECO w przypadku awarii
w okresie gwarancji (24 m-ce) kamera podlega
wymianie na nową.

Parametry techniczne  
Przetwornik 1/2,8 " (Sony Exmor, CMOS progresywny)
Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
Czułość 0,1 Lux (F2,0)
Czułość cz-b 0,0 Lux (oświetlacz IR)
Montaż obiektywu Wbudowany
Obiektyw w komplecie 2,8 mm (przysłona stała F2,0)
Regulacja ostrości Ręczna
Oświetlacz IR Tak (8m)
AGC Tak (automatyczna z płynną regulacją poziomu

maksymalnego)
Prędkość elektronicznej migawki ELC 1/5..1/50 000 s
Funkcja Sens-Up Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak (cyfrowy)
Redukcja szumów Tak (2D)
Kompresja wizji H.264/MJPEG (H.264 Base/Main/High Profile)
Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych
obrazów

25 kl./s (H.264), MJPEG: 12kl./s

Inne obsługiwane rozdzielczości 1280x720 pikseli (strumień pocmocniczy:
704x576,640x480, 640x360, 352x288, 320x240,
176x144)

Liczba jednoczesnych strumieni IP 10 (3 profile video: główny, pomocniczny, strumień
SVC)

Detekcja sabotażu obrazu Nie
Detekcja ruchu Tak
Analiza video Nie
Tor audio Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik Nie/Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP, UDP, IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPPoE,

DDNS, DNS , SMTP
Interfejs Ethernet 10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy Nie
Rejestracja na kartę pamięci Tak (SD/SDHC)
Odporność obudowy na uderzenia IK10 (obudowa metalowa)
Stopień ochrony obudowy IP65
Zakres regulacji położenia kamery 350/90 ° (pan/tilt), elektroniczne odbijanie obrazu

(H, V, H/V)
Inne Maski prywatności (8 szt.), nagrywanie

bezpośrednio na serwerze FTP, powiadamianie o
ruchu przez e-mail, współpraca z różnymi
przeglądarkami (wyświetlanie obrazu przez Adobe
Flash), opcjonalnie polski interfejs www

Wsparcie ONVIF v2.2
Zasilanie DC 12 V
Zasilanie PoE Tak (klasa 3 802.3af)
Pobór mocy 8,5 W
Waga 0,3 kg
Wymiary ∅100 x 53 mm
Temperatura pracy -10..55 °C

ADEMCO ADKID204VRT
Kamera IP kopułkowa 25kl./s@1920x1080, IP65, oświetlacz IR, gniazdo uSD


