PREDSTAVITEV

Nove dnevne in nočne nadzorne
IP kamere LevelOne
..Video nadzor in prenos žive slike na oddaljene lokacije sta vse bolj zahtevana načina
tehničnega varovanja in sestavina mnogih komercialnih promocijskih projektov.
Nemalo navdušencev pa želi od kjerkoli in kadarkoli videti in nadzorovati dogajanje
bodisi doma pred ali v hiši oziroma stanovanju..
Dokler gre le za to, da
preverijo število anketarjev in točnost
pismonoše ali
pa nadzor nad
domačimi ljubljenčki še gre,
mnogokrat pa
je tovrstna oprema
namenjena uporabi
v namene, ki že presegajo meje zakonitosti.
V komercialnem smislu pa so kamere, še
posebno takšne, ki jih lahko upravljamo na
daljavo zelo koristne popestritve spletnih
strani in portalov, nepogrešljive pa so tudi
pri prenašanju žive slike javnih ali zasebnih
dogodkov in prireditev do ljudi, ki se jih niso
mogli udeležiti v živo.
LevelOne tokrat predstavlja tri nove proizvode na področju videonadzora. LevelOne
FCS-1040 je nova IP kamera z 10-kratno
optično povečavo in vgrajeno mehaniko za
upravljanje (levo-desno, gor-dol, povečava) na daljavo.
FCS-1050 je
največja novost
proizvajalca
LevelOne, saj gre
za prvo dnevno-nočno IP nadzorno kamero.
Razširjena pa je tudi
ponudba
dodatne
opreme. Najbolj zanimivo je gotovo
vodoodporno
ohišje za IP
kamere serije 10xx z vgrajenim ogrevanjem in ventilatorjem za prezračevanje.
LevelOne FCS-1040 je najzmogljivejša IP
kamera tega proizvajalca. Preko vgrajenega spletnega strežnika lahko živo sliko
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v formatu MPEG-4, ki jo kamera zajema z
največjo ločljivostjo 704x480 slikovnih pik,
spremljamo od kjerkoli, le da imamo dovolj
dober (hiter) dostop do interneta. Kamera
omogoča tudi dvosmerno zvočno komunikacijo, ki pride še posebej prav v primeru
sproženega alarma, saj lahko neželeni osebi pred vrati hiše tudi v živo poveste kar ji
gre. Poleg 10-kratne optične povečave
lahko sliko 10-kratno povečate še digitalno.
Kamera z omogočeno funkcijo "Auto Pan"
omogoča nadzor do 270-stopinjskega horizontalnega in 90-stopinjskega vertikalnega
radijusa. S snemanjem lahko prične kamera
po določenem urniku ali pa ko je sprožen
detektor gibanja. Kamera FCS-1040 ima
vgrajen razširjen nabor I/O vmesnikov,
preko katerih lahko priključimo dodatne
senzorje za detekcijo gibanja, dima …

Tudi dnevno-nočna IP kamera LevelOne
FCS-1050 zajema zvok in sliko v ločljivosti
704x480 slikovnih pik, ima vgrajen detektor
gibanja in omogoča nenehni prenos žive
slike (in zvoka) v MPG-4 kompresiranem
zapisu, lahko pa sprožimo snemanje po
točno določenem urniku ali pa ko je sprožen vgrajen senzor gibanja ali pa kateri od
zunanjih senzorjev (dim, gibanje, toplota
…), obenem pa lahko kamera samodejno
pošlje opozorilno elektronsko sporočilo. V
nočnem načinu je slika monokromatska.
Da bi lahko kamere brez skrbi uporabljali
tudi v manj prijaznih vremenskih situacijah,
je mogoče eno ali drugo kamero vgraditi v
zunanje ohišje z vgrajenim ventilatorjem in
možnostjo ogrevanja, ki onemogoča orositev zaščitnega stekla.
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Ko je sprožen katerikoli senzor, kamera
pošlje opozorilno elektronsko sporočilo.
Največja dodana vrednost kamere pa je
priložena brezplačna programska oprema, ki omogoča upravljanje z do 16-timi
IP kamerami.
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