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Kamera zewnętrzna IP Oncam Grandeye 
Evolution 360° z opatentowaną technolo-
gią korekcji krzywizn obrazu pochodzącego 
z  obiektywu typu „rybie oko” jest jednym 
z najlepszych urządzeń w swojej klasie.
Chroniona 35 patentami technologia za-
pewnia ciągły nadzór 360° z wyelimino-
waniem martwych punktów, pozwalając 
na uzyskanie całkowitej świadomości sytu-
acyjnej. Kamera Oncam Grandeye analizuje 
obraz retrospektywnie. Jest to bardzo waż-
ne w przypadku wykorzystania materiału 
wideo w celach dowodowych. 
Kamera nie ma ruchomych części, co gwa-
rantuje cichą i bezawaryjną pracę, a wbudo-
wane wejście na kartę SD umożliwia lokalny 
zapis obrazu. Zaawansowany procesor ka-
mery zarządza zdarzeniami, obsługuje do 
10 stref prywatności oraz detekcję ruchu na 
zdefiniowanych obszarach. 

Możliwość wielostrumieniowego przetwa-
rzania obrazu przez kamerę optymalizuje 
wykorzystanie łącza oraz miejsca potrzeb-
nego do archiwizacji materiału. Można 
skonfigurować rozdzielczość strumienia 
wideo od 528 x 480 do 2144 x 1944. Pod-
gląd obrazu na urządzeniach mobilnych 
umożliwia aplikacja OnVu360 (do pobrania 
w App Store).
Cechy produktu:
• Klasa ochrony IP-66
• Doskonała jakość wykonania obudowy, 

kolory: biały i czarny
• Trzy niezależne strumienie wizji z możli-

wością konfiguracji kompresji
• Czułość na poziomie 0,1 lx 
• H.264/MJPEG – wybór poziomów jakości
• Intuicyjna aplikacja na przeglądarkę inter-

netową do konfiguracji i podglądu 
• Wsparcie głównych VMS/NVR/HDVR

Oncam Grandeye
info@oncamgrandeye.pl

www.oncamgrandeye.pl    www.oncamgrandeye.com

Oncam Grandeye
Zaawansowana technologia dozoru 360°

Większość kamer szybkoobrotowych, które 
spotyka się na rynku, to urządzenia o dość 
dużych rozmiarach, często niezbyt este-
tyczne. Firma CNB zaprojektowała kamerę 
Speed dome w wersji mini, co ułatwia jej 
montaż, a nowoczesna srebrno-szara ko-
lorystyka lepiej komponuje się z elewacją 
budynków. SNB-23Z12F to zewnętrzna 
kamera Speed dome w małej, stylowej 
obudowie, o bardzo wysokiej czułości 
0,0002  lx i rozdzielczości 550 TVL (kolor) / 
600  TVL (B/W), wyposażona w  12-krotny 
zoom optyczny.

Cechą wyróżniającą jest zastosowanie 
nowoczesnego procesora DSP Blue-I, ofe-
rującego: • system DSS pozwalający na 

zwiększenie czułości przy słabym oświe-
tleniu • WDR – szeroki zakres dynamiki • DIS 
– stabilizację obrazu • ELC – przysłanianie 
prześwietlonych partii obrazu • 3D-DNR – 
redukcję szumów o zmniejszonych smu-
żeniach.

Wśród innych zalet kamery warto wymie-
nić pełny obrót o 360°, funkcję Auto-Flip, 
powrót do ustalonego punktu w razie bez-
czynności operatora (Parking) albo rozpo-
częcie wykonywania zadanej funkcji (np. 
makra), 128 presetów, 8 tras skanowania, 
4 makr, 8 grup. 

Kamera występuje także w wersji we-
wnętrznej SMB-21Z12F zasilanej napięciem 
stałym 12 V.  Do kamery można dokupić 
różne akcesoria, np. uchwyt do ściany czy 
klawiaturę sterującą.

COMMAX CDV-35A to najmniejszy i zara-
zem najtańszy monitor przeznaczony do 
systemów jednoabonentowych oraz nie-
wielkich systemów wieloabonentowych 
w ofercie marki COMMAX. Ma 3,5-calowy 
ekran o wysokiej rozdzielczości z podświe-
tleniem LED oraz sensoryczne przyciski 
obsługi.

Monitor może współpracować standardo-
wo z dwoma panelami zewnętrznymi (ob-
sługa dwóch wejść) lub z jednym panelem 
i dodatkową kamerą CCTV (podgląd więk-

szego obszaru). Istnieje również możliwość 
obsługi większej liczby paneli poprzez za-
stosowanie modułów rozszerzających. 

Wewnątrz lokalu system można rozbudo-
wać o dodatkowe monitory z serii CDV-xxx 
oraz unifony DP-4VHP wraz z obsługą funk-
cji interkomu. Monitor współpracuje z każ-
dą kamerą w systemie 4-żyłowym. 

Proponowaną dodatkową kamerą jedno-
abonentową jest model DRC-4FC. Kamera 
jest przystosowana do montażu w pusz-
ce podtynkowej. Ma regulację położenia 
optyki oraz doświetlenie światłem białym. 
Metalowy panel w uniwersalnym, szarym 
kolorze pozwala dopasować się kolory-
stycznie do większości ogrodzeń.
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sNB-23Z12F
kamera szybkoobrotowa

CDV-35a / DRC-4FC
Wideodomofon jednoabonentowy 


