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3.5" TFT monitor z bezprzewodową zewnętrzną kamerą IR
(2,4 GHz)
Ten kompletny pakiet zawiera wszystko, czego potrzebujesz 
aby szybko stworzyć bezprzewodowy system monitoringu 
dla domu lub mniejszej nieruchomości (od 1 do 4 kamer). 
Zestaw zawiera:

3,5" monitor TFT pracujący w paśmie 2,4 GHz, 
bezprzewodową kamę zewnętrzną z czujnikiem ruchu PIR   
i oświetlaczem podczerwieni IR. 
Pozwala na bezprzewodową transmisję sygnałów audio      
i wideo na średnie i duże odległości oraz na łatwe 
wyświetlanie ich na monitorze.
Bezprzewodowa transmisja sygnału jest zaletą wszędzie 
tam, gdzie kable nie mogą być układane.
Kamera przesyła sygnał wideo do bezprzewodowego 
monitora bez konieczności stosowania okablowania. 
Interferencji i zakłóceń nie da się uniknąć, ponieważ dane 
audio i wideo są konwertowane na sygnały cyfrowe, co 
umożliwia dobry zasięg i jakość transmisji. 
Dane są również szyfrowane w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony przesyłanej transmisji. 
Jak tylko czujnik PIR wykrywa ruch, następuje przesył 
danych audio i wideo do monitora, który zaczyna 
rejestrację zdarzeń na karcie SD. 
Masz możliwość podłączenia do 4 kamer (TVAC15010) do 
monitora i podglądu obrazu w poczwórnym podziale 
wyświetlania. 
Bezprzwodowy zestaw kamera i monitor to idealnie 
dopasowany zespół – gotowy do błyskawicznej, łatwej 
instalacji na każdym obiekcie. Ze względu na prostą 
instalację, kompaktową konstrukcję oraz wszechstronny 
monitor, zestaw ten jest szczególnie polecany do 
zastosowań domowego nadzoru wizyjnego, takiego jak 
monitorowanie drzwi, klatki schodowej i wiele innych.

Charakterystyka produktu:

•  Kompletny zestaw składa się z  !,""  monitora TFT 

bezprzewodowej kamery zawnętrznej IR (2,4 GHz)

•  Kompaktowa kamera zewnętrzna 400TVL, IP66 

oświetlacz podczerwieni IR, obserwacja w nocy

•  3,5"kolorowy wyświetlacz TFT z wbudowanym głośnikiem

•  Cyfrowe szyfrowanie transmisji audio i wideo

•   Przyjazne dla użytkownika OSD (menu ekranowe)
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2.4 GHz

GFSK

16 dBm

-82 dBm

4

640 x 480 pixels (VGA) / 320 x 240 pixels (QVGA)

1.0 V p-p, 75 Ohm

1.0 V p-p, 600 Ohm

3.5 mm jack (video)

SDHC card, max. 32 GB

5V DC / 1 A

Max. 650mA

-10 °C – 50 °C

130 x 90 x 27 mm

200 g

2.4 GHz

GFSK

16 dBm

-82 dBm

400 TVL

1/4" CMOS

640 x 480 pixel (VGA)

27 IR LEDs

3.6 mm

56° (H) / 43° (V)

60° (H) / 50° (V)

Max. 5 m

IP66

5V DC / 1 A

Max. 550 mA

-10 °C – 50 °C

320 g
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3.5" TFT monitor z bezprzewodową zewnętrzną kamerą IR
(2,4 GHz)
Dane techniczne

Częstoliwość
Modulacja
Moc transmisji 
Czułość
Kanały transmisji
Rozdzielczość
Sygnał wideo
Sygnał  audio
Wyjścia
Zasięg bezprzewodowy  do  100m

Nośnik danych
Typ baterii
Czas pracy baterii
Źródło zasilania
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary
Waga
Częstotliwość
Modulacja
Moc transmisji
Czułość
Linie TV

Przetwornik obrazu
Rozdzielczość
Liczba diod IR LED
Obiektyw
Kąt widzenia
Kąt widzenia czujnika PIR
Zasięg czujnika PIR
Zasięg oświetlacza IR
Obrotowy filtr IR

Klasa szczelności 

Zasięg bezprzewodowy
Źródło zasilania
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary  (W x H x D)
Waga

Li ion bateria, 3.7 V / 1250 mA
do 3.5 godziny

do 10 m
Tak

do 100m

120 x 71 x 68 (bez anteny i uchwytu)
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