
HCZ-6320N/P
WIDEO
Przetwornik obrazu 1/2,8" 2,38 MP CMOS 
Całkowita liczba pikseli 1952 (w poziomie) x 1116 (w pionie), około 2,18 MP
Piksele efektywne 1944 (w poziomie) x 1104 (w pionie), około 2,14 MP
Skanowanie Progresywne

Min. poziom oświetlenia W kolorze: 0,2 luksa (1/30 s, F1,6)
W czerni i bieli: 0,01 luksa (1/30 s, F1,6)

Stosunek sygnał/szum 50 dB

Wyjście wizji AHD: 1080p, BNC 
CVBS: SD, typ złącza DIP

Rozdzielczość 1920 x 1080
Maksymalna szybkość 
transmisji 30 kl./s przy 1080p 25 kl./s przy 1080p

OBIEKTYW
Ogniskowa (zoom) 4,44–142,6 mm (optyczny 32 x)
Apertura maksymalna F1,6 (panorama) / F4,4 (teleobiektyw)

Kątowe pole widzenia W poziomie: 62,8˚ (panorama) do 2,23˚ (teleobiektyw) / w pionie: 36,8° 
(panorama) do 1,26° (teleobiektyw)

Min. odległość obiektu Panorama: 1,5 m, teleobiektyw: 2 m
Sterowanie ostrością Automatyczne / ręczne / jedno naciśnięcie

Typ obiektywu / montaż Automatyczna przysłona DC / 
wbudowany

PANORAMOWANIE / WYCHYLANIE / OBRACANIE (PTZ)
Presety 255
DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

Menu ekranowe (OSD)
Obsługa wielu języków (9)
Angielski, japoński, hiszpański, francuski, portugalski, koreański, niemiecki, 
włoski, rosyjski

Nazwa (opis) kamery Wł. / wył. (wyświetlanie do 15 znaków): 
Funkcja Dzień/noc Automatyczna (ICR) / w kolorze / w czerni i bieli / zewnętrzna
Kompensacja oświetlenia 
tylnego (BLC) Wył. / BLC / HLC / WDR

Technologia WDR 120 dB
Polepszanie kontrastu SSDR (wył. / wł.) 
Cyfrowa redukcja szumów SSNRIII (filtr szumów 2D+3D) (wył. / wł.) 
Cyfrowa stabilizacja obrazu Wył. / wł.
Kompensacja zamglenia Wył. / automatyczna / ręczna 
Detekcja ruchu Wył. / wł. (4 strefy prostokątne)
Strefy prywatności Wył. / wł. (12 stref prostokątnych)
Kontrola wzmocnienia Wył. / niska / średnia / wysoka 

Balans bieli ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny / oświetlenie 
rtęciowe / oświetlenie sodowe

Prędkość migawki 
elektronicznej Minimalna / maksymalna / przeciw migotaniu (2–1/33 000 s)

Zoom cyfrowy 16 x
Odwrócenie / odbicie 
lustrzane Wył. / wł.

Inteligentna analiza wideo Wykrywanie sabotażu, wirtualna linia, rejestrowanie wejścia/wyjścia, pojawienia 
się/zniknięcia obiektu

Interfejs zdalnego 
sterowania RS-485, koncentryczny

Protokół RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, Vicon, Honeywell
Koncentryczny: ACP (protokół koncentryczny AHD)

WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura / wilgotność 
pracy -10 do +55°C / poniżej 90% wilgotności względnej (RH)

ZASILANIE
Napięcie zasilające 12 V (prąd stały)
Pobór mocy Maks. 6 W
OBUDOWA
Kolor / materiał Ciemnoszary / metal
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 72,0 x 60 x 137 mm
Waga 476 g

Wymiary Jednostka: mm

Najważniejsze funkcje

• Rozdzielczość maks. 2 MP (1920 x 1080)
• 0,2 luksa przy F1,6 (w kolorze), 0,01 luksa przy F1,6 (w czerni i bieli)
• 32-krotny zoom optyczny (4,44–142,6 mm), 16-krotny zoom cyfrowy
• Dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (120 dB) 
• Wykrywanie sabotażu, wirtualna linia, rejestrowanie wejścia/wyjścia,
pojawienia się/zniknięcia obiektu
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HCZ-6320
Kamera analogowa HD o rozdzielczości 2 MP, 
z 32-krotnym zoomem
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* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje można znaleźć w witrynie hanwha-security.eu.
* Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.




