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BCS-SFIP1500 Sferyczna
kamera kopułowa 5 Mpx.
Obiektyw 185° Fish Eye
1.42mm BCS
Cena brutto

1 672,80 zł

Cena netto

1 360,00 zł

Kod producenta

BCS-SFIP1500

Opis produktu
BCS-SFIP1500
Sferyczna kamera kopułowa 5 Mpx. Obiektyw 185° Fish Eye 1.42mm
Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery
karty micro SD o pojemności do 64 GB. Obudowa wewnęrtzna sufitowa. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Cechy BCS-SFIP1500

Przetwornik 1/3" 5Mpx PS CMOS
Kodowanie H.264H/H.264/MJPEG
Obsługa trzech strumieni kodowania
Maksymalnie 15 kl/sek@5M(2560×1920)
Kamera z obiektywem 185° typu Fish Eye
Możliwość ustawienia obrazu - montaż ścienny lub sufitowy
Dopasowanie obrazu realizowane przez kamerę
Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, DWDR, 3DNR
Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
Obudowa wewnętrzna sufitowa IK10
Wejście i wyjście audio
Wbudowany mikrofon
Wejście i wyjście alarmowe
Wbudowane gniazdo kart pamięci micro SD do 64GB
Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

Oprogramowanie
BCS Viewer Lite
Bezpłatna aplikacja mobilna dla telefonów komórkowych z systemem Android oraz iOS do obsługi / zarządzania
systemem monitoringu IP BCS LINE oraz wideodomofonów jednorodzinnych IP marki BCS (aplikacja nie jest
przystosowana do obsługi przez tablety / iPady).
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Aby pobrać i zainstalować aplikację niezbędne jest posiadanie konta do usług Google / Apple.
Aplikacja dla systemu Android jest do pobrania bezpłatnie w serwisie Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.BCSViewLite
Aplikacja dla systemu iOS jest do pobrania bezpłatnie w serwisie App Store:
https://itunes.apple.com/pl/app/bcsviewerlite/id1055954425?l=pl&mt=8

• Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ iOS
• Podgląd kamer IP oraz kanałów rejestratorów BCS
• Obsługa do 256 kanałów wideo, jednocześnie można odtwarzać do 16 kanałów
• Obsługa dwóch strumieni wideo (główny/extra)
• Odtwarzanie nagrań z rejestratora
• Obsługa kamer PTZ oraz sferycznych
• Obsługa wideodomofonów IP BCS: przyjmowanie wywołań z paneli zewnętrznych, otwieranie wejścia, komunikacja
audio i wideo z panelami
zewnętrznymi (dla wywołań Push wymagane jest podłączenie systemu do Internetu)
• Sterowanie dodatkowym przekaźnikiem modułu kontroli dostępu BCS-MODKD podłączonego do panelu zewnętrznego
BCS-PAN1202S (wymagana
aktualizacja firmware'u)
• Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych
• Ewidencja wywołań z paneli wideodomofonowych
• Funkcja ulubione
• Możliwość ustalenia hasła dostępu do aplikacji
• Wsparcie funkcjonalności P2P (dostępna dla wybranych urządzeń)
• Działanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portów urządzenia na routerze lub w przypadku użycia
funkcji P2P)
• Do przyjmowania połaczeń z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne aby aplikacja pracowała w tle, ani
była włączona
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