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NP-5321 jest nowoczesną kamerą IP PTZ
charakteryzującą się mnogością zaimplementowanych
funkcji w tym m.in. szerokim zakresem dynamiki (WDR
120dB), wysoką czułością, redukcją szumów obrazu 3D,
analizą zawartości obrazu (analityką obrazu). SNP-5321
może wykonywać rejestrację na własną kartę pamięci
(np. jako dodatkowe miejsce zapisu video w razie awarii
połączenia sieciowego), a nagrania mogą być
przeglądane za pomocą przeglądarki internetowej.
Dzięki niewielkiemu poborowi mocy kamera może być
zasilana wyłącznie z hPoE (802.3at), co upraszcza
instalację kamery i układanie jej okablowania.
SNP-5321 jest ekonomiczną wersją kamery SNP-5430.
W stosunku to tego modelu nie podsiada funkcji
automatycznego śledzenia obiektów oraz ma mniejszy
zoom optyczny. SNP-5321 na tle konkurencji wyróżnia
możliwość zaprogramowania ustawień modułu kamery
(ekspozycja, WDR, Defog itp.) indywidualnie dla
każdego presetu, co pozwala na uzyskanie najlepszej
możliwej do uzyskania jakości obrazu przy obserwacji
różnych części nadzorowanego terenu.
SNP-5321 jest zgodna ze specyfikacją ONVIF.

Parametry techniczne  
Przetwornik 1/3 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
Czułość 0,1 Lux (1/30s, F1.6, 50IRE)
Czułość cz-b 0,01 Lux (1/30s, F1.6, 50IRE)
Obiektyw w komplecie 4,44..142,6 mm (x32 zoom), F1.6..F4.4, przysłona

DC
Regulacja ostrości Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ),

ręczna
AGC Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC 2..1/12000 s (funkcja Sens-up)
WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak (120dB), również cyfrowy WDR - SSDR oraz

BLC
Redukcja szumów Tak (3D, SSNRIII)
Zakres regulacji położenia kamery n x 360 / -15..195 ° (pan/tilt)
Presety 255
Liczba tur presetów 6
Liczba tras naśladowczych 1
Prędkość ruchu pan 0..120 °/s (700 st./s do presetu)
Prędkość ruchu tilt 0..120 °/s (700 st./s do presetu)
Kompresja wizji H.264 / MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu 1280x1024 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych
obrazów

60 kl./s (H.264), przy MJPEG: 15kl./s

Inne obsługiwane rozdzielczości 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600,
800x450, 720x576, 640x480, 640x360, 320x240,
320x180 pikseli

Liczba jednoczesnych strumieni IP 10 (10 profili ustawień strumieni video)
Detekcja sabotażu obrazu Tak
Detekcja ruchu Tak
Tor audio Tak (dwukierunkowy - G.711/G.726: G.711 8kHz,

G.726 8kHz: 16/24/32/40kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik Nie/Nie ((wejście audio: liniowe/mikrofonowe,

wyjście audio: maks.1Vrms)
Analiza video Tak (przekroczenie linii, pojawienie się/zniknięcie

obiektu, detekcja twarzy, wejście w obszar, wyjście
z obszaru, detekcja poziomu audio)

Rejestracja na kartę pamięci Tak (uSD/SDHC/SDXC)
Wejścia alarmowe 4 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe 2 szt. (przekaźnikowe)
Interfejs Ethernet 10/100 Mbps
Stopień ochrony -
Inne Maski prywatności (32 szt.) , funkcja Defog,

elektroniczna stabilizacja obrazu, RS-485
(Samsung T/E, Pelco-D/P), wyjście video
1Vpp/75Ohm, wysyłanie zdjęć na FTP,
powiadamianie przez E-mail

Zasilanie AC 24 V
Zasilanie PoE Tak (802.3at)
Pobór mocy 20 W
Waga 1,8 kg
Temperatura pracy -10..55 °C
Wymiary Ø152 x 218 mm

Hanwha Vision SNP-5321
Kamera IP PTZ 50(60)kl./s@1280x1024, zoom x32, WDR, hPoE


