Karta katalogowa

EHD-B3036-E50
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

ULTRA
LowLight

EXIR
50m

3.6 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Menu OSD, funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Przetwornik ULTRA LowLight - Czułość - 0,005Lux
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 50 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 3,6 mm, kąt obserwacji 82 stopnie

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,005 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 50 metrów
3.6 mm - 82 stopnie
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W
-40ºC ~ +60ºC
165 mm x 62 mm x 58 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-B2028-E20
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

EXIR
20m

2.8 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Funkcje udoskonalenia obrazu DWDR, AGC, BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 50 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm, kąt obserwacji 103 stopnie

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,01 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 20 metrów
2.8 mm - 103 stopnie
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W
-40ºC ~ +60ºC
165 mm x 62 mm x 58 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-B3028-E50
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

ULTRA
LowLight

EXIR
50m

2.8 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Menu OSD, funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Przetwornik ULTRA LowLight - Czułość - 0,005Lux
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 50 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm, kąt obserwacji 106 stopni

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,005 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 50 metrów
2.8 mm - 106 stopni
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W
-40ºC ~ +60ºC
165 mm x 62 mm x 58 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-B2036-E20
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

EXIR
20m

3.6 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Funkcje udoskonalenia obrazu DWDR, AGC, BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 50 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 3.6 mm, kąt obserwacji 80.7 stopnia

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,01 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 20 metrów
3.6 mm - 80.7 stopnia
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W
-40ºC ~ +60ºC
165 mm x 62 mm x 58 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-B3028-E70
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

ULTRA
LowLight

EXIR
70m

2.8 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Menu OSD, funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 70 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm, kąt obserwacji 106 stopni

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,005 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 70 metrów
2.8 mm - 106 stopni
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W
-40ºC ~ +60ºC
230.8 mm x 87,2 mm x 75,4 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-B2028-E40
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

EXIR
40m

2.8 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Funkcje udoskonalenia obrazu DWDR, AGC, BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 40 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm, kąt obserwacji 103 stopnie

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,01 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 40 metrów
2.8 mm - 103 stopnie
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W
-40ºC ~ +60ºC
230.8 mm x 87,2 mm x 75,4 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-B3036-E70
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

ULTRA
LowLight

EXIR
70m

3.6 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Menu OSD, funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 70 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 3.6 mm, kąt obserwacji 82 stopnie

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,005 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 70 metrów
3.6 mm - 82 stopnie
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W
-40ºC ~ +60ºC
230.8 mm x 87,2 mm x 75,4 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-D3028-E30
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

ULTRA
LowLight

EXIR
30m

2.8 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Menu OSD, funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 30 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm, kąt obserwacji 106 stopni

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,005 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy

EXIR 2.0
do 30 metrów
2.8 mm - 106 stopni
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W

Temperatura pracy

-40ºC ~ +60ºC

Wymiary

91 mm x 67 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-D2028-E40
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

EXIR
40m

2.8 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Funkcje udoskonalenia obrazu DWDR, AGC, BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 40 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm, kąt obserwacji 103 stopnie

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,01 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy

EXIR 2.0
do 40 metrów
2.8 mm - 103 stopnie
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W

Temperatura pracy

-40ºC ~ +60ºC

Wymiary

91 mm x 67 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-T30MZ-E70
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

ULTRA
LowLight

EXIR
70m

MOTOZOOM
2.7-13.5 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Menu OSD, funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 70 metrów
• Obiektyw motozoom o zmiennej ogniskowej 2.7-13.5 mm

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,005 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 70 metrów
2.7-13.5 mm - 102.4-31.0 stopni
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 7.7 W
-40ºC ~ +60ºC
124 mm x 104 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-B2036-E40
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

EXIR
40m

3.6 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Funkcje udoskonalenia obrazu DWDR, AGC, BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 40 metrów
• Obiektyw o stałej ogniskowej 3.6 mm, kąt obserwacji 80.7 stopnia

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,01 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 40 metrów
3.6 mm - 80.7 stopnia
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 4.6 W
-40ºC ~ +60ºC
230.8 mm x 87,2 mm x 75,4 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

Karta katalogowa

EHD-B30MZ-E70
Kamera wielosystemowa 4w1 CCTV FullHD

ULTRA
LowLight

EXIR
70m

MOTOZOOM
2.7-13.5 mm

Charakterystyka
• EasyHD-współpraca z rejestratorami w standardach:
HDCVI/HD-TVI/AHD(1080P)/CVBS960H
• Rozdzielczość FullHD, 1920x1080
• Menu OSD, funkcje 3D-DNR, 120dB WDR, AGC,HLC,BLC

• Prosta zmiana trybu pracy za pomocą wbudowanego sterownika
• Metalowa obudowa o klasie szczelności IP66
• Oświetlacz podczerwieni EXIR 2.0 o zasięgu do 70 metrów
• Obiektyw motozoom o zmiennej ogniskowej 2.7-13.5 mm

Kamery EasyHD zostały zaprojektowane z myślą o stosowaniu w analogowych systemach CCTV wysokiej rozdzielczości. Systemy EasyHD
wykorzystują do transmisji obrazu w rozdzielczości FullHD przewód koncentryczny lub za pomocą specjalnych konwerterów skrętkę
komputerową. Kamery EasyHD przesyłają obraz do rejestratora w czterech standardach telewizji analogowej HD-TVI, HD-CVI, AHD
i CVBS 960H. Dzięki tej zaawansowanej, a prostej w instalacji technologii, możemy stosować kamery EasyHD w dowolnych systemach
CCTV HD oraz w łatwy sposób migrować z istniejącego systemu CCTV standardowej rozdzielczości do systemu wysokiej jakości obrazu
FullHD. Kamery EasyHD zostały wyposażone w nowoczesne przetworniki oraz oświetlacze podczerwieni umożliwiające pozyskanie doskonałego obrazu nawet w słabych warunkach oświetlenia. Szeroka oferta różnorodnych modeli kamer pozwala na projektowanie i instalację różnorodnych systemów CCTV HD wysokiej jakości w przystępnej cenie.
Instalacja systemu EasyHD oparta o standardy systemów analogowych w większości przypadków nie wymaga wymiany okablowania.

DANE TECHNICZNE
Przetwornik
Rozdzielczość
Czułość
System

2.0 MP CMOS
2.0 MPX - 1920(H) x 1088(V)
0,005 Lux, 0 Lux IR wł.
EasyHD

Standard video

TVI / CVI / AHD / CVBS

Tryb dzien/noc

Mechaniczny ﬁltr podczerwieni

Oświetlacz podczerwieni
Zasięg oświetlacz IR
Obiektyw
Zasilanie
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary

EXIR 2.0
do 70 metrów
2.7-13.5 mm - 102.4-31.0 stopni
12 VDC +/- 25%
maksymalnie 7.7 W
-40ºC ~ +60ºC
257 mm x 79 mm x 84 mm

Wymiary:

TECHGLOBAL S.C.
Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk
TEL: +48 (58) 624-83-04, biuro@techglobal.pl

www.easyhd.pl

