
Robusztus kivitelű IP kamera 

Újdonság – már elérhető a világ első -40°C és 75°C között is 

működő ipari IP kamerája! 

Bevezető áron, 25%-os kedvezménnyel kapható!* 

 

Jellemzők és előnyök 

 1/2.7” progresszív scan CMOS kamera HD felbontással (max. = 1280 x 

720) 

 Magas minőségű videó képek DNR-rel, 

BLC-vel, és WDR-rel 

 Opcionális köd ellen védő funkció az éles 

képekért még esőben, ködben, és párás 

környezetben is 

 Akár 3 független videó stream 2 x H.264, 

és 1 x MJPEG-vel 

 Kompatibilis szabványos CS/C könnyen 

cserélhető objektívvel a beépített ICR 

támogatással 

 EN 50121 és NEMA TS2 megfelelőség 

 A szabadalmaztatott DynaStream™ technológia segítségével optimális 

hálózati hatékonyság 

 Tárolás SD kártyára az események és hibák rögzítéséhez 

 

Termék Leírás Listaár 

Kedvezményes 

ár 

VPort 36-1MP 

H.264/MJPEG fix box IP kamera, 

12/24 VDC vagy 24 VAC, PoE, 0 

- 60°C közötti működési 

hőfoktartomány 

155 100Ft 116 300Ft 

VPort 36-1MP-T 

H.264/MJPEG fix box IP kamera, 

12/24 VDC vagy 24 VAC, PoE, -

40 - 75°C közötti működési 

hőfoktartomány 

174 500Ft 130 900Ft 

 

*Áraink forintban, Áfa nélkül értendőek, a kedvezményes áraink 2012.03.31-ig érvényesek. 

  



Robusztus felépítés 

A VPort 36-1MP a világ első robusztus IP kamerája, amely ellenáll a környezet -

40 és 75°C közötti hőmérsékletingadozásának beépített vagy külső fűtés, illetve 

ventilátor nélkül is. Az ipari szintű H.264 box típusú IP kamera támogatja a HD 

felbontást (1280 x 720), és a legkorszerűbb IVA technológiával rendelkezik. 

 

Kiváló videó minőség 

A VPort 36-1MP képes nagyon tiszta képeket kínálni, legyen szó mozgó 

járművekről, különböző távolságra lévő objektumokról, változó fényviszonyokról. 

A választható ködmentesítő funkció pedig biztosítja a jó képminőséget esős, 

havas, vagy ködös időben egyaránt.  

 

Kényelmes telepítés 

A kamera főbb jellemzői: magas EMI/túlfeszültség védelem, opcionális IP66-os 

eső és por védelemmel ellátott ház. A felhasználók választhatnak a PoE (802.3af) 

vagy a vezetékes bemenetű modell között, 12/24 VDC-vel vagy 24 VAC-vel. 

 

Kiemelkedő teljesítmény és hálózati biztonság 

A VPort 36-1MP sorozatot úgy tervezték, hogy mind H.264 és MJPEG videó 

streameket és akár 3 független videó streamet is továbbítson (kettőt H.264-ben, 

és egyet MJPEG-ben) egy időben. Az eszközöket 802.1x és SSL/SSH 

hálózatbiztonsági funkciókkal szerelték fel, hogy megelőzzék az illetéktelen 

belépést és feltörést, amely kritikusan fontos a felügyeleti alkalmazások 

esetében. 

 

Bővebb információ: 

http://moxa.hu/termekek/1822/VPort-36-1MP-sorozat 
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