
 
 
SNC-RZ30P 
Síťová videokamera 
Pan-Tilt-Zoom 

• Barevná síťová videokamera typu IP 
s integrovanou ovládací hlavicí, 
objektivem auto-focus a transfokátorem 25x 

• Pohyblivý barevný obraz vysoké kvality, 
25 obrázků/sec a rozlišení VGA 640 x 480 pix. 
s použitím M-JPEG komprese 

• PC karta pro ukládání obrazů s událostmi 
a volitelné bezdrátové připojení LAN 

• Integrovaný web server a web stránky 
pro jednoduché nastavení a řízení 

• Funkce přepínání den/noc do černobílého 
režimu pro zvýšení citlivosti v podmínkách 
nízkého osvětlení 

• Detekce pohybu a automatické ukládání a 
posílání obrázků pro nestřežené prostory 

 
 

 SNC-Z20P 
Síťová videokamera 

 

• Barevná síťová videokamera typu IP 
s integrovaným transfokátorem 18x 
pro ostré zobrazení jemných detailů 

• CCD senzor ¼“ ExwaveHADTM s vysokou 
citlivostí 0,7 lx v barevném režimu (F1,4, 
50 IRE) a 0,01 lx v černobílém režimu 

• Funkce Power-over-Ethernet dovoluje 
napájení kamery přes kabel CAT5 

• Přídavná PC karta pro ukládání obrazů 
s událostmi a volitelné bezdrátové připojení 
LAN pro zvýšení možností montáže 

• Funkce přepínání den/noc do černobílého 
režimu pro zvýšení citlivosti v podmínkách 
nízkého osvětlení 

• Kompozitní výstup PAL pro místní analogové 
prohlížení a záznam obrazů 
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SNC-CS3P 
Síťová videokamera 

• Barevná síťová videokamera typu IP 
s  objektivem auto-iris a vario-focal 
ohnisková délka 3,8 až 8,0 mm 

• CCD senzor 1/3“ ExwaveHADTM s vysokou 
citlivostí 0,5 lx při cloně F1,0 

• Pohyblivý barevný obraz vysoké kvality, 
25 obrázků/sec a rozlišení VGA 640 x 480 pix. 
s použitím M-JPEG komprese 

• Integrovaný IP server a web stránky 
pro jednoduché nastavení a řízení 

• Vestavěná detekce pohybu a funkce 
poplachového spouštění 

• Kompozitní výstup PAL pro místní analogové 
prohlížení a záznam obrazů 

 
 

 SNC-RZ25P 
Síťová videokamera 
s kompresí JPEG/MPEG-4 
Pan-Tilt-Zoom 

 

• Precisní vysoce rychlostní videokamera 
s hlavicí Pan-Tilt-zoom a s integrovaným 
transfokátorem auto-focus 18x 

• CCD technologie ExwaveHADTM s vysokou 
citlivostí 0,7 lx při cloně F1,4 

• Funkce přepínání den/noc do černobílého 
režimu pro zvýšení citlivosti v podmínkách 
nízkého osvětlení 

• Přídavná funkce ukládání obrazů na Compact 
Flash slot a Memory Stick (IEEE802.11b) 
a volitelná karta Sony (SNCA-CFW1) pro 
bezdrátové připojení LAN a zvýšení možností 
montáže 

• Externí mikrofonní vstup a linkový audio 
výstup - half duplex režim 

• Detekce pohybu a automatické ukládání a 
posílání obrázků pro nestřežené prostory 
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SNC-DF70P 
Malá pevná kupolová síťová 
kamera s režimem den/noc 

• Odolná kamera s hliníkovým pouzdrem IP66 
proti dešti i vandalismu pro síťové použití ve 
formátech JPEG/MPEG-4 

• Funkce Power-over-Ethernet dovoluje 
napájení kamery přes kabel CAT5 

• Odnímatelný infračervený filtr pro černobílé 
snímání v noci pod IR osvětlením 

• Mnohostranné použití s možností řízení 
datového toku pro přenos obrázků 

• Externí mikrofonní vstup a linkový audio 
výstup - half duplex režim 

• Detekce pohybu a automatické ukládání a 
posílání obrázků pro nestřežené prostory 

• Kompozitní výstup PAL pro místní analogové 
prohlížení a záznam obrazů 

 

 
 SNC-DF40P 

Malá pevná kupolová 
síťová kamera 

 

• Barevná kamera pro síťové použití 
ve formátech JPEG/MPEG-4 

• Vestavěný objektiv auto-iris a vario-focal 
(f=3 až 8 mm při F1,0) s objímkou CS pro 
přehledové sledování prostorů 

• Mnohostranné použití s možností řízení 
datového toku pro přenos obrázků 

• Externí mikrofonní vstup a linkový audio 
výstup - half duplex režim 

• Detekce pohybu a automatické ukládání a 
posílání obrázků pro nestřežené prostory 

• Kompozitní výstup PAL pro místní analogové 
prohlížení a záznam obrazů 
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SNC-P5 
Síťová videokamera Pan-Tilt 
s kompresí MPEG-4  

• Barevná síťová videokamera s integrovanou 
Pan-Tilt hlavicí a kompresí JPEG/MPEG-4 
(Pan: -70 až +70° / Tilt: -70 až 0° a 3x zoom) 

• Bezdrátový přenos pomocí volitelné LAN karty 
Sony (SNCA-CFW1) 

• Vysoká kvality přenosu obrazu dokonce nad 
limit pásma síťového připojení (tj. jen 500 kb/s 
je potřeba pro 25 obr/sec) 

• Snímací prvek CCD ¼“ Progressive Scan 
s rozlišením 330 000 pixelů 

• Dvoucestná zvuková komunikace umožňuje 
použití dálkového monitorování 

• Vestavěná detekce pohybu a funkce 
poplachového spouštění 

• Vstup pro externí senzor, poplachový výstup 
a funkce zaslání poplachu E-mailem 

 

 
 SNC-P1 

Síťová videokamera 
s kompresí MPEG-4 

 

• Multifunkční barevná síťová kamera 
s vestavěným IP serverem web stránkou 
s kompresí JPEG/MPEG-4 pro jednoduché 
nastavení a řízení 

• Vysoká kvality přenosu obrazu dokonce nad 
limit pásma síťového připojení (tj. jen 500 kb/s 
je potřeba pro 25 obr/sec) 

• Snímací prvek CCD ¼“ Progressive Scan 
s rozlišením 330 000 pixelů 

• Dvoucestná zvuková komunikace umožňuje 
použití dálkového monitorování 

• Vestavěná detekce pohybu a funkce 
poplachového spouštění 

• Vstup pro externí senzor, poplachový výstup 
a funkce zaslání poplachu E-mailem 
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SNC-M1/M1W 
Síťová videokamera 
s kompresí MPEG-4 

• Multifunkční barevná síťová kamera 
s vestavěným IP serverem web stránkou 
s kompresí JPEG/MPEG-4 pro jednoduché 
nastavení a řízení 

• Bezdrátové připojení k síti LAN pro snadnou 
instalaci (jenom SNC-M1W) 

• Obsahuje ¼“ CMOS senzor (VGA) 
s rozlišením 310 000 pixelů 

• Dvoucestný přenos zvuku (vestavěný 
mikrofon, externí mikrofonní vstup a audio 
linkový výstup pro aktivní reproduktor) 

• Při spuštění poplachu zasílá E-mail na 
určenou adresu 

• Jednoduchá montáž 

 
 

 SNC-M3/M3W 
Síťová videokamera s hlavicí 
Pan-Tilt a kompresí MPEG-4 

 

• Multifunkční barevná síťová kamera 
s vestavěnou ovládací hlavicí Pan-Tilt 
(Pan: -60° až +60° / Tilt: +10° až -60°) 
s kompresí JPEG/MPEG-4  

• Bezdrátové připojení k síti LAN pro snadnou 
instalaci (jenom SNC-M3W) 

• Obsahuje ¼“ CMOS senzor (VGA) 
s rozlišením 310 000 pixelů 

• Dvoucestný přenos zvuku (vestavěný 
mikrofon, externí mikrofonní vstup a audio 
linkový výstup pro aktivní reproduktor) 

• Při spuštění poplachu zasílá E-mail na 
určenou adresu 

• Jednoduchá montáž 

 
 
5 

 

 
 

SNT-V501/V504 
Síťová video pracovní stanice 

• Převádí analogový video-signál do digitálního 
formátu M-JPEG pro IP přenos 
(SNT-V501 jen pro jeden kanál 
 SNT-V504 pro čtyři kanály) 

• Jednoduché sdružení analogových video-
signálů do sítí IP 

• Vestavěná obrazová paměť redukuje náklady 
na potřebnou šířku pásma sítě 

• Volitelný bezdrátový přenos pro místa, kde je 
obtížné použití kabelové sítě nebo neexistuje 

• Vestavěná detekce pohybu v obraze 
umožňuje sledování nestřežených objektů 

 
 

 FSV-IPM1 
Síťový videorekordér 

 

• Panelový aplikační server s hard-diskovou 
pamětí 500 GB jako síťový videorekordér 

• Dvojitý Ethernetový port 100/1000 Mbit/sec 
• Umožňuje postupné zpracování video-

záznamů pomocí vestavěné DVD vypalovačky  
(DVD-ROM/-R/-RW/RAM 
CD-ROM/-R/-RW) 

• Nízké kompaktní provedení do panelové 
jednotky šířky 19“ a výšky 1RU 

• Intel Pentium 4 Procesor 2,4 GHz CPU 
s 512 MB RAM 

• Nainstalovaný operační systém 
Windows XPTM Professional 
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FSV-RSM9/FSV-RSM16 
9-kanálový / 16-kanálový 
síťový videorekordér 

• Víceúčelový síťový záznamový server včetně 
nainstalovaného manažera RealShotTM, který 
umožňuje obsloužit a zaznamenat obrázky 
z 9 (FSV-RSM9) nebo 16 (FSV-RSM16) 
zdrojů videosignálu 

• Ideální pro architekturu klientského serveru, 
dovolujícího dálkový přístup k živým nebo 
zaznamenaným obrázkům přes síť 

• Neobsluhovaný záznam po dlouhou dobu 
díky kapacitě paměti 500 GB, což je 10 dní 
záznamu z 9 kamer po 6 obr/sec po celých 
24 hodin denně v rozlišení CIF 

• Dvojitý Ethernetový port 100/1000 Mbit/sec 
• Nízké kompaktní provedení do panelové 

jednotky šířky 19“ a výšky 1RU 
• Umožňuje postupné zpracování video-

záznamů pomocí vestavěné DVD vypalovačky  
(DVD-ROM/-R/-RW/RAM či CD-ROM/-R/-RW)  

 
 FSVM51000W 

Síťový aplikační server 

 

• Aplikační server pro ukládání obrázků na 
hard-disk zejména pro systémy průmyslové 
televize 

• Nízké kompaktní provedení do panelové 
jednotky šířky 19“ a výšky 1RU 

• Hard-disk s velmi rychlým přístupem 
velikosti 1 000 GB (4x 250 GB) 

• Hardware RAID, uživatelské prostředí RAID 
0, 1 a 5, operní systém RAID 0+1 

• Intel Pentium 4 Procesor 2,4 GHz CPU 
s 512 MB RAM 

• CD ROM mechanika 24x 
• Dual 10 BaseT / 100 BaseTX / 1000 Base T 

Ethernet porty pro nepřerušovaný provoz 
pro případ jednoho vadného portu 

• Rozšířené SCSI rozhraní pro zálohovací 
zařízení 
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RSM-AIC 
Samostatný síťový 
audio systém 

• Síťový dorozumívací systém 
• Pro monitorování vchodů do budov nebo 

vstupních komunikací s použitím kombinace 
dorozumívání a poplachových funkcí 

• Nepřetržitý provoz pro záznam a monitorování 
zvuku pomocí programu RealshotTM Manager 

• Dva vstupy pro řízení ostatních funkcí budovy 
např. tlačítka „Talk“ (hovor) a „Door“ (dveře) 

• Audio vstup pro připojení mikrofonu k zařízení 
nebo linkový vstup 

• Audio výstup pro sluchátka nebo linku 

 

 
 Řada IMZ-RS 

Monitorovací a řídicí software 
Real Shot Manager 

 

• Řídicí a monitorovací software pro správu 
síťových video instalací na jednom nebo více 
místech 

• Zákaznický ovládací software nabízí intuitivní 
a interaktivní ovládání veškerých sledovacích 
a monitorovacích systémů 

• Zvolený software podporuje komunikaci Klient-
Server a umožňuje ovládání neomezeného 
počtu míst a kamer z libovolného PC na síti 

• Velmi pružné záznamové funkce pro možnost 
záznamu až do 350 obr/sec 

• Pokročilé vyhledávání pomocí GUI způsobuje 
rychlý a snadný přístup k záznamům 

• Operace s funkcí I/O (vstup/výstup) obsluhuje 
poplachy, dveře a ostatní spínaná zařízení 
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