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DS-2CD2942F-IS jest 4-megapikselową kamerę
dostarczająca pełnego obrazu pół-przestrzennego -
kamerą hemisferyczną (z obiektywem rybie oko).
Doskonale nadaje się do monitoringu małych i średnich
pomieszczeń umożliwiając monitoring całego obszaru
eliminując tzw. martwe strefy.
DS-2CD2942F-IS przy najwyższej rozdzielczości pracy
generuje do 12kl./s obrazu. W przeciwieństwie do
kamer serii DS-2CD63xx model DS-2CD2942F-IS nie
przetwarza samodzielnie obrazu generując wysoko
rozdzielczy strumień video w postaci obrazu
"rybie-oko", za to generuje dodatkowy nisko pasmowy
strumień pomocniczy obrazu "rybie-oko", który może
być wykorzystany przy podglądzie przez
wąskopasmowe łącza internetowe. Przetworzenie
"rybie-oko" obrazu może odbyć się w oprogramowaniu
iVMS-4200 lub przeglądarce internetowej. Kamerę
wyposażono w oświetlacz IR umożliwiający pracę w
całkowitej ciemności, a dodatkowo jakość
generowanych obrazów w warunkach słabego
oświetlenia poprawia elektroniczna redukcja szumów
3D. DS-2CD2942F-IS może pracować samodzielnie
dzięki zdolności do rejestracji obrazów na karcie uSD.
Odtwarzanie zapisów video można przeprowadzić za
pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności
wyjmowania karty pamięci z kamery. DS-2CD2942F-IS
jest zgodna ze specyfikacją ONVIF i posiada tor audio.
Ma estetyczny i dyskretny wygląd.

Parametry techniczne  
Przetwornik 1/3 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc Elektroniczny
Czułość 0,01 Lux (F1.2)
Czułość cz-b 0 Lux (oświetlacz IR)
Montaż obiektywu Wbudowany
Obiektyw w komplecie 1,6 mm (przysłona stała F1.6), kąt widzenia

186/106 st. (poziom/pion)
Regulacja ostrości Ręczna
Oświetlacz IR Tak
AGC Tak (o regulowanym poziomie ograniczenia

wzmocnienia)
Prędkość elektronicznej migawki
ELC

1/3..1/100000 s

Funkcja Sens-Up Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak (cyfrowy)
Redukcja szumów Tak (3D)
Kompresja wizji H.264/JPEG (JPEG tylko w strumieniu

pomocniczym)
Maksymalna rozdzielczość obrazu 2560x1440 pikseli
Maksymalna liczba
transmitowanych obrazów

12 kl./s (H.264)

Inne obsługiwane rozdzielczości 1920x1080, 1280x720 pikseli (25kl./s)
Liczba jednoczesnych strumieni IP 3 (2 profile video - strumień główny i

pomocniczy)
Detekcja sabotażu obrazu Tak
Detekcja ruchu Tak
Analiza video Tak (przekoczenie linii, naruszenie obszaru)
Tor audio Tak
Wbudowany mikrofon/głośnik Nie/Nie
Wejście alarmowe 1 szt. (NC/NO)
Wyjście alarmowe 1 szt. (OC)
Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,

DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6,
Bonjour

Interfejs Ethernet 10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy Nie
Rejestracja na kartę pamięci Tak (uSD/SDHC/SDXC do 64GB)
Odporność obudowy na uderzenia Nie
Inne Zgodność z ONVIF i PSIA
Zasilanie DC 12 V
Zasilanie PoE Tak (klasa 3 802.3af)
Pobór mocy 5,6 W
Waga 0,6 kg
Wymiary ∅120x42 mm (wysokość)
Temperatura pracy -10..40 °C

 

DS-2CD2942F-IS 

Kamera hemisferyczna IP 12kl./s@2560x1440, obiektyw f=1,6mm, uSD, IR, audio


