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Venkovní i vnitřní IP kamery
AirLive s rybím okem
Hledáte řešení pro zabezpečení svého podnikání, hotelu, skladu
nebo kanceláře? IP bezpečnostní kamery Airlive s 5MPix rozlišením,
které se jednoduše nainstalují a vidí vše okolo pod úhlem 360 °,
vaše požadavky vyřeší.

K

dispozici jsou dva modely – FE‑501OD
a FE‑501DM –, které se od sebe odli‑
šují místem, kde se dají nasadit. Zatímco
model OD je díky ochraně IP 67 určený pro
venkovní použití (je tedy voděodolný i pra‑
chuvzdorný), model DM je určený pro in‑
stalace uvnitř budov.
Nejdůležitější vlastností nových kamer
je schopnost obsáhnout celý horizont –
díky objektivu rybí oko dokáže vidět celé
své okolí bez slepých míst, takže mu neu‑
nikne žádná událost, která by se měla za‑
znamenat.
Díky 5megapixelovému snímači je vý‑
sledný obraz kamery vysoce kvalitní s rozli‑
šením až 1 920 × 1 920 bodů (při 15 sním‑
cích za sekundu), respektive až 1 600 × 1 200
bodů (při 30 snímcích za sekundu). Videa

lze snímat i v noci, minimální intenzita
osvětlení činí 0,1 luxu pro černobílý, respek‑
tive 1,9 luxu pro barevný obraz.
Kamera podporuje pět nezávislých strea
mů pro přiblížení oblastí zájmu (ROI, Re‑
gion of Interest), z nichž každý je nezávislý
včetně vlastního úložného prostoru. V pří‑
padě ROI s podporou e‑PTZ (Pan, Tilt and
Zoom) se vybraná oblast z hlavní scény
může zobrazovat v oddělené obrazovce, což
dovoluje dosáhnout detailnějšího obrázku,
aniž se mění pohled (podporuje se až deseti‑
násobný digitální zoom). Funkce e‑PTZ si‑
muluje natáčení, naklánění a funkci zoom
prostřednictvím myši na každé obrazovce
zvlášť, což je velmi pohodlné.
Pro ukládání videí lze využít SD kartu
s kapacitou až 64 GB nebo video odesílat

prostřednictvím IP sítě. Instalaci usnadní
podpora napájení přes ethernetový kabel
(802.3af PoE), takže ke kameře vede jen je‑
diný kabel.
Kamery mají rovněž vestavěný mikrofon
a reproduktor, takže lze bez problémů využít
i oboucestné audio bez nutnosti instalovat
nějaké dodatečné přístroje.
Pro snadný monitoring více kanálů
včetně jejich záznamu lze použít specializo‑
vané programy CamPro Express. Uživatelé
mají k dispozici i mobilní verzi CamPro
Mobile APP pro Android a iOS, díky které
si mohou obraz z kamer prohlížet v podstatě
kdekoliv.
IP kamery lze sloučit také do většího do‑
hledového systému prostřednictvím zařízení
AirLive CoreNVR9/16. Ke kameře existuje
spousta volitelných doplňků, ať už jde
o odolný držák, vodotěsné konektory, mul‑
timediální kabely apod.
Více informací a kontakty najdete na
www.airlivesecurity.com či www.airlivecam.
eu nebo nás najdete na Facebooku Airlive
Czech.
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Křišťálový obraz a plynulý pohyb

FE-501DM
5ti MPix vnitřní IP kamera s
objektivem rybí oko

FE-501OD
5ti MPix venkovní IP kamera s
objektivem rybí oko
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