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PX-SDI3012-L
Mała szybkoobrotowa kamera IR PTZ

3MPx
Resolution

12x
Optical Zoom



-40°C
zimny start

Szybkoobrotowa
kamera PTZ 3MPx
o unikalnym wzornictwie

PX-SDI3012-L to niewielkich rozmiarów kamera szybkoobrotowa z serii 

IPOX LITE, która umożliwia przechwytywanie obrazu w ramach 

profesjonalnych systemów monitoringu IP w maksymalnej rozdzielczości 

2048×1536 (3Mpx). Kamera wyróżnia się atrakcyjnym, bardzo 

nowoczesnym wzornictwem, wprowadzeniem szeregu przydatnych 

funkcji korekty obrazu oraz zastosowaniem inteligentnych technologii 

związanych z zaawansowaną analizą rejestrowanego obrazu.

Zamontowany w kamerze precyzyjny obiektyw z funkcją kontroli ostrości 

i 12-krotnym przybliżeniem optycznym pozwala na dużą manipulacje 

planem obserwacji oraz umożliwia skupienie uwagi nawet na trudno 

widocznych szczegółach. Dużym atutem kamery jest jej wysoka 

skuteczność działania nawet w bardzo niekorzystnych warunkach 

środowiskowych. Urządzenie bez problemu uruchamia się w niskiej 

temperaturze, wykazuje dużą odporność na wilgotność i opady oraz 

sprawdza się w trudnych warunkach oświetleniowych.

Unikalna, opatentowana konstrukcja

GŁÓWNE ZALETY

Wysokie możliwości adaptacyjne

stopień ochrony IK10

klasa szczelności IP66

szeroki kąt widzenia −10º ~ 90º

zasilanie 12V DC lub PoE+ (802.3at)

zimny start urządzenia nawet przy −40ºC przez PoE+

funkcje inteligentnej analizy wideo – sabotaż,

detekcja ruchu, naruszenie strefy, przekroczenie linii
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•
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•

•

•

podział na trzy niezależne strefy

oddzielne funkcjonowanie modułu kamery

i oświetlacza IR

większa żywotność poprzez zmniejszenie

temperatury wewnętrznej

•

•

•

SPECYFIKACJA
przetwornik: 1/2.8" Sony Exmor Starvis IMX124 CMOS

rozdzielczość: 2048×1536 pikseli / 25 kl/s

zoom: 12x optyczny, 16x cyfrowy

temperatura pracy: −40ºC ~ 65ºC

oświetlacz: 6 diod IR (zasięg 100m)

CVBS, alarm, audio, slot microSD 

w zestawie uchwyt ścienny lub sufitowy
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12x
Optical Zoom
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