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WBXMLTEST jest uniwersalnym testerem dla kamer
CCTV. Obsługuje zarówno kamery analogowe PAL,
analogowe HD (HD-TVI/AHD/HD-CVI) jak i kamery IP
zgodne z ONVIF. Na ekranie wbudowanego monitora, o
rozdzielczości 800x480, można obserwować obraz z
podłączonej kamery o rozdzielczości do 4K (8
megapikseli) z możliwością wykorzystywania cyfrowego
zoomu (x8).

WBXMLTEST jest wyposażono w akumulator litowy o
pojemnosci 3Ah, który pozwala na nieprzerwaną pracę
do 5h i zawiera wyjście zasilania do kamer
analogwowych - 12VDC/1A oraz wyjście PoE 802.3af (do
15,4 W zasilania) dla kamer IP. Narzędzie wyposażono
w interfejs sterowania PTZ - RS485 i zaimplementowane
ponad 30 protokołów sterowania w tym Pelco-D/P,
Samsung, Linlin i HIKVISION i możliwość zmiany
prędkości - 1200..19200 bodów. Dla kamer HD-
TVI/AHD/HD-CVI wspierane są protokoły sterowania
kamerami z wykorzystaniem komunikacji po kablu
koncentrycznym lub skrętce transmitującej sygnał
wideo z kamery. Opisy kamer i inne dane
alfanumeryczne wprowadza się za pomocą wysuwanej
klawiatury QWERTY.

WBXMLTEST posiada funkcję testowania ciągłości kabli
sieciowych do 200m pozwlając jednocześnie okreslić
miejsce uszkodzenia z dokładnością do 0,1m.

WBXMLTEST wyposażony jest gumowaną obudowę
ochronną oraz latarkę w postacji dwóch ultra-jasnych
diod LED światła białego. Tester waży jedynie 0,5kg i
dzięki niewielkim wymiarom (190 x 113 x 37 mm) jest
jest bardzo poręczny.

Parametry techniczne  
Obsługiwane kamery IP Zgodne z ONVIF (wykrywanie, zmiana ustawień,

zmiana ustawień wideo)
Kamery analogowe PAL, HD-TVI/AHD/HD-CVI
Kompresja wizji H.264, H.265
Rozdzielczość kamery wizyjnej Do 8 megapikseli
Wejście wizji BNC (z wyjściem przelotowym)
Interfejs Ethernet 10/100 Mbps
Zasilanie PoE Wyjście 802.3af (15,4W)
Wyjście zasilające Tak - 12 VDC / 1 A
Wyjście sygnału Tak - sygnał testowy PAL, HD-TVI/AHD/HD-CVI

(720/1080p)
Wbudowany akumulator 3Ah, 7,4V (wbudowana ładowarka)
RS-485 Tak (1200..19200b)
Protokoły PTZ 30 protokołów w tym Pelco-D/P, Samsung, Linlin i

HIKVISION
Język menu Angielski
Rozdzielczość ekranu 800 x 480 pikseli
Rozmiar matrycy 4 ''
Wymiary 190 x 113 x 37 mm
Waga 0,5 kg

W Box Technologies WBXMLTEST
Narzędzie do kamer przemysłowych IP i HD


