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Codul: DH-HAC-HFW1220RMP-02

CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DH-HAC-HFW1220RMP-02 - 1080p 2.8 mm
DAHUA

Cameră de supraveghere HD cu senzor 1/2.9" CMOS şi
interfaţă video AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.
Formatul video AHD / HD-CVI / HD-TVI permite transmisia
semnalului analogic video de rezoluții de 1080p și mai mari
prin cablu coaxial. Astfel se pot transmite imagini HD pe
distanțe de până la 500 m folosind vechea instalație de
supraveghere  video,  reducându-se  astfel  costurie  de
modernizare  al  sistemului  de  supraveghere.  Această
metodă  de  transmisie  nu  induce  întârzieri  şi  menţine
calitatea originală a imaginii.
În  cazul  transmisiei  video  prin  intermediul  cablului  de
calculator  și  a  transformatoarelor  de  adaptare  a
impedanței, trebuie să se ia în considerare posibilitatea de
apariție  a  reflexiilor  de  semnal  și  întrepătrunderea  de
semnale.
Atenție! Camera este setată din fabrică în standard HD-
CVI. Pentru schimbarea standardului video aveți nevoie de
un controler PFM820, care se achiziționează separat.
Clasa  de  etanşeitate  a  camerei  este  IP67.  Sistemul  de
montare integrat al camerei 3-Axis se poate regla în trei
planuri şi permite rotirea camerei în orice direcţie.

Standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL

Senzor: 1/2.9 " Progressive Scan CMOS

Dimensiune senzor: 2.1 Mpx

Rezoluţie:
1920 x 1080  - 1080p
1280 x 720  - 720p
960 x 576  - 960H, PAL

Obiectiv: 2.8 mm

Deschidere: • 106 ° (conform producătorului)
• 103 ° (testele noastre)

Raza de acţiune a iluminării IR: 20 m

Reglare a puterii iluminării IR: Automat

Ieşire video: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω

Raport semnal/zgomot (S/N): > 65 dB

Meniu OSD:



FIŞĂ DE CATALOG

DELTA-OPTI Monika Matysiak; https://www.delta.poznan.pl
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

2020-11-02 DH-HAC-HFW1220RMP-02 2/2

Funcţii cheie:

• D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării
• 2D-DNR - Reducerea digitală a interferenţelor din imagine
• BLC/HLC – compensarea luminii de fundal / a luminii puternice
• ICR – Filtru IR acţionat mecanic
• Sharpness - accentuare a contururilor imaginii
• AGC - Reglarea automată a amplificării
• Zonele asigurate
• Mirror - Imagine în oglindă
• Balans automat de alb
• Pentru schimbarea standardului în care operează camera este necesar controlerul
PFM820

Alimentare: 12 V DC / 230 mA

Consum: ≤ 2.8 W

Carcasă: Compact, Metalică

Culoare: Alb

Clasa de etanșeitate: IP67

Temperatură de lucru: -40 °C ... 60 °C

Greutate: 0.306 kg

Dimensiuni: 156  x 70  x 70 mm

Producător: DAHUA

Garanţie: 3 ani


