CS-W06N
Nätverkskamera | wifi ·mörkerseende

› Övervaka från
dator, smartphone, surfplatta
› Wi-Fi
› Mörkerseende
› Minneskortsplats
› Rörelsedetektor
› Lätt att installera

CS-W06N är en nätverkskamera för trådlösa och
trådbundna ethernetnätverk, kameran är lätt att installera i tre enkla steg! Du behöver inte konfigurera
ditt nätverk, öppna brandväggar eller liknande, kameran löser det själv.
Du kan även fjärransluta till kameran när du inte är
på plats och se vad som händer direkt i dator, smartphone eller surfplatta.
Tack vare kameran kan du se och höra vad som händer hemma fast du är borta, kameran kan dessutom
skicka pushnotiser till din smart phone om något
händer i rummet där den är installerad.

Molntjänst håller allt ihopkopplat
Molntjänsten PCC hjälper dig att koppla ihop din enhet och kameran över internet, molntjänsten lagrar inga bilder, dess enda funktion är att underlätta sammankoppling av dina enheter.
Installationen är verkligen enkel, du installerar app eller mjukvara,
anger ett ID/lösenord som är unikt för varje kamera och sen är du
igång. Du behöver inte tänka på någon dynamisk DNS, ingen fast
IP, och inga portar behöver öppnas i brandväggen. Vill du använda
enheten via wifi har kameran stöd för enkel installation med hjälp
av WPS, du kan även konfigurera enheten manuellt i några enkla
steg.

Touch2See -för enkel övervakning från dina enheter
Du installerar Touch2See som app, då kan du övervaka från din
mobiltelefon när som helst och var som helst. Touch2See appen
finns för iPhone, för iPad, för Android, dessutom finns en programvara för Windows.
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Avancerade kamerafunktioner
Kameran har två olika kameralinser, en för filmning på dagen och
en för natten. Den har inbyggd IR-belysning för bättre mörkerbilder
och kan skifta till nattläge automatiskt, manuellt eller genom schemaläggning.
Den inbyggda IR-detektorn kan känna av rörelser på avstånd upp
till 7 meter. Push-notiser kan skickas till din smart phone eller
surfplatta om kameran upptäcker rörelse samtidigt med ljud. Den
kan även skicka bilder via email och FTP vid detekterad rörelse. En
inbyggd Watchdog förhindrar fel vilket är bra om du inte är där där
kameran är.

Lokal inspelning
Du kan ansluta upp till 20 samtidiga användare (beroende på hur
snabb internetuppkopplingen är). Kameran kan överför ljud i bägge
riktningar tack vare inbyggd mikrofon och högtalarutgång. Du kan
höra ljudet från kamerans mikrofon direkt i Touch2See appen eller
datorprogrammet. Du kan även sända ljud tillbaka till kameran om
du har en högtalare ansluten. Kameran har inbyggt nätverk med
stöd för upp till 802.11n (150 MBit/s) med stöd för kryptering. Kameran har en intern realtidsklocka.
Kameran har en kortplats för Micro SD /
SDHC-minneskort, det
gör det möjligt att spara
videosekvenser lokalt.
Du kan tillexempel
spara sekvenser när kameran detekterar en rörelse, kameran förinspelar löpande fem sekunder innan den detekterar rörelse vilket då
sparas på kortet. Kameran har ju anslutning till nätverk och stöder
att du sparar sekvenser på en nätverksansluten hårddisk, så kallad
NAS. Kameran här även möjlighet att spara bilder i din dator, i din
surfplatta eller smartphone.

Installation av kameran
Du kan installera kameran via ethernet eller wifi. Om du installerar
via wifi så stöder kameran WPS (Wifi Protected Setup). Om din router eller accesspunkt har denna funktion är wifi-installationen enkel,
du klarar det med några knapptryck. Stöds inte WPS så behöver

du lägga in nätverkets namn och lösenord via din webläsare. Om du
kopplar kameran via ethernet så behöver du inte göra någon installation alls, kameran ställer in sig själv.
Du kan ställa in kameran att vara ständigt aktiv eller att vara aktiv
vid vissa bestämda tider. Kameran har VGA-upplösning och H.264
videokomprimering. Kameran har 300.000 pixels CMOS-sensor och
två linser, en för dagsljus och en för filmning i mörker.

Upplösning:
640 x 480 pixlar
Nätverkskontakt: RJ-45 (10BaseT/100BaseTX)
Nätverksfunkt.: DHCP, PPPoE
Wi-Fi:		802.11n 150 Mbit/s, 802.11g 54
Mbit/s, 802.11b 11 Mbit/s
Bildsensor:
RGB VGA 1/4 tums färg CMOS
Ljuskänslighet: 0.2 Lux (IR-belysning av)
0 Lux (upp till 10 meter med IRbelysning på) IR-belysning kan
aktiveras automatiskt vid svagt
ljus.
Rörelsedetektor: Effektivt avstånd: 7 meter
Lins:
3.2 mm, F2.0, betraktningsvinkel:
60,3 °, fast optik, två separata
linser för dag/natt
Fokus:
30 cm till oändlighet
Upplösning:
VGA (640x480), QVGA (320x240),
QQVGA (160x120)
Bandbredd:
64K, 128K, 256K, 512K, 768k,
1M, 1.2M, 1.5M bit/s
Bildhastighet:
1 ~ 5, 10, 15, 20, 25, 30 FPS

Videokompr.:
Ljud:

H.264, Baseline Profile nivå 3.1
Inbyggd mikrofon för ljudövervakning
Högtalare:
3,5 mm jack för extern högtalare
Ljudkompr.:
G.711
Wi-Fi:
WEP/WPA/WPA2
Protokoll:
IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP,
RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP,
FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE…
Knappar:
Reset, WPS
LED:
Status, Ethernet, MicroSD-kort
Programvara:
Övervakningsprogramvara för visning och arkivering, stöd för upp
till 36 kameror
Användare:
20 samtidiga unicastanvändare
Matningssp.:
12 VDC, 1A eller 5VDC, 1A
Temperaturomr.: 0 - 50 ° C
Dimensioner:
95 (H) x 68 (B) x 25 (D) mm
Vikt:
280 g inklusive kamerafäste
Godkännanden: CE, FCC, NCC, RoHS
Garanti:
1 år

Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information
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