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ADKID207RT jest ekonomiczną kamerą IP
charakteryzującą się bardzo dobą jakością obrazu oraz
wydajnością kompresji. Podobnie jak w innych
kamerach ADMECO zaimplementowano w niej profil
High algorytmu kompresji H.264. Kamera obsługująca
taki rodzaj kompresji video generuje mniejsze
strumienie video, niż inna, porównywalna wyposażona
w profile Baseline/Main, co pozwala ograniczyć nakłady
na dyski pamięci masowej w celu zapewnienia
pożądanej długości archiwum lub wydłużyć czas
przechowywania video na tej samej przestrzeni pamięci
masowej.
W ADKID207RT zastosowano przetwornik obrazowy
SONY Exmor charakteryzujący się bardzo dobrą
czułością i doskonałym odwzorowaniem kolorów. Dzięki
całkowitemu oddzieleniu oświetlacza IR od obiektywu w
kamerze ADKID207RT nie występują odbicia i refleksy
świetlne typowe dla kamer kopułkowych z oświetlaczem
IR i obiektywem znajdujących pod wspólnym kloszem,
które są szczególnie widoczne gdy kamera obserwuje
oddalony plan o małym odbiciu emitowanego przez nią
promieniowania.
Konstrukcja ADKID207RT umożliwia regulację
obiektywu (zoom i focus) bez otwierania jej obudowy, a
wygodny mechanizm regulacji położenia z nakręcanym
pierścieniem blokującym kamerę w uchwycie pozwala
na montaż na niemal każdej powierzchni.
ADKID207RT posiada funkcje wysyłania poprzez e-mail
zdjęć alarmowych, nagrywania na karcie pamięci
(odtwarzanie przez www lub w czytniku kart na PC) i
serwerze FTP. Kamera jest zgodna ze specyfikacją
ONVIF.

Parametry techniczne  
Przetwornik 1/2,8 " (CMOS, Sony Exmor)
Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
Czułość 0,1 Lux (F1,2)
Czułość cz-b 0,0 Lux (oświetlacz IR)
Montaż obiektywu Wbudowany
Obiektyw w komplecie 3,3..12 mm
Regulacja ostrości Ręczna
Oświetlacz IR Wbudowany (zasięg 15 m)
AGC Automatyczne
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
Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych
obrazów

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

Inne obsługiwane rozdzielczości 1280x720 pikseli (w strumieniu pomocniczym
704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240,
176x144)

Liczba jednoczesnych strumieni IP 10 (3 profile video: główny, pomocniczny i SVC)
Detekcja sabotażu obrazu Nie
Detekcja ruchu Tak
Analiza video Nie
Tor audio Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik Nie/Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP,

PPPoE, NTP , DDNS (No-ip, DynDns), SMTP
Wsparcie ONVIF v2.2
Interfejs Ethernet 10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy Nie
Rejestracja na kartę pamięci Tak (SD/SDHC)
Odporność obudowy na uderzenia IK06 (metalowa obudowa)
Stopień ochrony obudowy IP66
Zakres regulacji położenia kamery 360/70/360 ° (pan/tilt/obrót), elektroniczne

odbijanie obrazu (H, V, H/V)
Inne Maski prywatności (8 szt.), , obsługa nagrywania

na FTP, nakładanie informacji tekstowej na obraz,
opcjonalnie polski interfejs www

Zasilanie DC 12 V
Zasilanie PoE Tak (klasa 3 802.3af)
Pobór mocy 6,5 W
Waga 0,7 kg
Wymiary ∅120 x 105,5 mm
Temperatura pracy -10..55 °C

ADEMCO ADKID207RT
Kamera IP kopułkowa 25kl./s@1920x1080, gniazdo karty SD/SDHC, 12 V DC/PoE


