
 

 

 

Conceptronic - Kit de Videovigilância - 4 câmaras Done - 500GB 

 

REF: VT-ECO-30A 

Kit de vigilância por vídeo composto por 4 câmeras domo anti-vandalismo com infravermelho e um gravador de vídeo profissional com um disco rígido 

de 500 GB instalado. 

Câmeras dome resistentes a vandalismo para visão externa, à prova d'água e noturna. Composto por um sensor CMOS PC1089K de 1/3 ”com alta 

resolução de 520 linhas. Lente de 3,6 mm com amplo ângulo de visão de 79º. Eles possuem 23 LEDs infravermelhos de longo alcance que são ativados 

automaticamente graças à sua célula fotoelétrica, proporcionando assim uma imagem nítida em 0 Lux (escuridão total) até uma distância aproximada de 

20 m. Filtro IR-CUT. Apropriado para o exterior, protocolo de impermeabilização IP66. 

Poderoso gravador de vídeo com 4 canais de vídeo e 1 canal de áudio, além de saídas BNC, RCA e VGA. Porta USB para backup externo. Gravação de 
vídeo a 25 FPS por canal em resolução CIF ou a 6 FPS por canal em resolução D1. Compressão H.264 e saída IP para visualização remota, com fluxo 
duplo para acesso fácil. Amplamente configurável através de seu menu inteiramente em espanhol. Software de acesso remoto para controlar vários 

gravadores de vídeo incluídos. Disco rígido de 500 GB instalado. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

  Sensor de imagem  CMOS de 1/3 'PC1089K 

  Óptica / Resolução  3,6 mm (79º) / 520 linhas 

  Iluminação mínima  0 Lux / 23 LEDs (20m) 

  IR-CUT  Sim, filtro IR mecânico 

  Alimento  DC 12V / 300 mA 

  Compactação de vídeo / áudio  H.264 / G.711 

  Gravação de stream principal  Canal 1 ~ 4: CIF (1 ~ 25 FPS) / D1 (1 ~ 6 FPS) 

  Entradas de vídeo  4 canais BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) 

  Saídas de vídeo  1 VGA, 1 BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) 

  Armazenamento interno  HDD SATA (3,5 ”) 500 GB 

  Comunicação  RS485 (PTZ) / USB (mouse e backup) / RJ45 (Ethernet) 

  Backup   Unidade flash USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB / Rede 

  Acesso remoto  Navegador (ActiveX), aplicativo para celular ou software PSS (Dual Stream) 

  

 


