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KAMERA IP 5 MPX  
    do efektywnego nadzoru na zewnątrz budynków

Fotograficzna jakość obrazu     
               bez żadnych kompromisów

Szybka instalacja  
        i wygodna obsługa 

Doskonale przystosowana  
        do pracy na zewnątrz 

MAMY PRODUKT, KTÓRY SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE OCZEKIWANIA

Kamera sieciowa NVIP-5DN7560H/IRH-2P
z obiektywem ze zdalnie sterowaną ogniskową i ostrością

Potrzebujesz kamery, którą można łatwo i szybko zainstalować?

Kamery, która zapewni niezawodny monitoring 24/7 

i będzie odporna na działanie niekorzystnych warunków pogodowych?

Rozdzielczość 5 Mpx / Obiektyw ze zdalnie sterowaną ogniskową i ostrością / Oświetlacz IR 
Klasa szczelności IP 66 / Wbudowana grzałka / Zasilanie PoE+

Kamera sieciowa NOVUS® NVIP-5DN7560H/IRH-2P jest wyposażona w filtr IR  
i pracuje w trybie dzień/noc. Rozdzielczość 5 MPX oraz bardzo wysoka czu-
łość gwarantują doskonałą jakość obrazu. Kamera świetnie radzi sobie nawet 
w trudnych warunkach oświetleniowych, dzięki wbudowanemu oświetla-
czowi IR o zasięgu do 25 m oraz funkcjom WDR i DSS. Gniazdo kart pamięci 
micro SD pozwala na lokalne zapisywanie nagrań. 

[5 MPX]

[PoE+]

[IP 66]

Kamera jest zasilana przez sieć Ethernet (PoE+), więc jej instalacja przebiega 
sprawnie i bezproblemowo. Jest gotowa do montażu od razu po zakupie - 
uchwyt i osłonę przeciwsłoneczną otrzymujemy w zestawie. 
Dużą zaletą tego modelu jest też obiektyw (f=3.3 ~ 10.5 mm) ze zdalnie stero-
waną ogniskową i ostrością przez sieć  TCP/IP. Dzięki temu nie trzeba ręcznie 
ustawiać obiektywu, co znacznie skraca czas pracy instalatora.

Kamera ma wytrzymałą obudowę, odporną na działanie niekorzystnych 
czynników atmosferycznych o klasie szczelności IP 66.  Dzięki wbudowanej 
grzałce kamera ma szeroki zakres temperatur pracy od -40°C do 50°C. Co waż-
ne, nawet przy włączonej grzałce kamera może pracować na zasilaniu PoE+.

Więcej informacji o produktach NOVUS® znajdziesz na:
www.novuscctv.pl 

    oprogramowanie do monitoringu IP
 w komplecie z kamerą!


