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Kamera z nowatorską, wielokrotnie nagra-
dzaną technologią dozoru 360° wykorzystu-
je chronioną 35 patentami Oncam Grandeye 
technologię dewarpingu, czyli transformacji 
obrazu pochodzącego z obiektywu „rybie 
oko”. Oprogramowanie Oncam Grandeye 
umożliwia podgląd prowadzony równocze-
śnie w różnych perspektywach – „rybie oko”, 
panoramy oraz dowolnej liczby przybliżo-
nych podglądów fragmentów sceny. W ka-
merze zastosowano przetwornik 5  Mpix. 
Obsługa  IEEE802.3af Klasa 2 PoE ułatwia in-
stalację, a wbudowane wejście na kartę SD 
umożliwia lokalny zapis obrazu. 
Zaawansowany procesor zarządza zdarze-
niami, obsługuje do 10 stref prywatności 
oraz detekcję ruchu na zdefiniowanych ob-
szarach. Wielostrumieniowe przetwarzanie 
obrazu optymalizuje wykorzystanie łącza 
i  miejsca potrzebnego do archiwizacji ma-

teriału. Kamera ma funkcje VCA – zliczanie 
ludzi, śledzenie ruchu, przebywanie w danej 
strefie, analiza pokonanej ścieżki, jednocze-
sne śledzenie kilku obiektów.
• Klasa ochrony obudowy IP66
• Doskonała jakość wykonania obudowy 

dostępnej w dwóch kolorach – białym 
i czarnym 

• Trzy niezależne strumienie wizji z możli-
wością konfiguracji kompresji

• Czułość na poziomie 0,1 lx
• H.264/MJPEG – wybór poziomów jakości 
• Rozdzielczość strumienia wideo od 

528 x 480 do 2144 x 1944 
• Intuicyjna aplikacja na przeglądarkę inter-

netową do konfiguracji i podglądu oraz 
aplikacja OnVu360 na urządzenia mobilne 
iOS i Android 

• Wsparcie głównych VMS/NVR/HDVR
• Zgodność z ONVIF Profil S.

Oncam Grandeye
info@oncamgrandeye.pl    www.oncamgrandeye.pl

Evolution
Wewnętrzna kamera IP 360° 
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SPS Electronics wprowadza do sprzedaży 
nową linię produktów IP marki Raiden. 
Urządzenia charakteryzują się wysoką ja-
kością obrazu, prostą obsługą i atrakcyjną 
ceną. 
Kamera ICVR-1002H generuje obraz o roz-
dzielczości 1,3 Mpix. Została zamknięta 
w  wandaloodpornej obudowie kopu-
łowej o  niewielkich rozmiarach i klasie 
szczelności IP66. Wbudowany promien-
nik zapewnia poprawną pracę w  warun-
kach nocnych. Dzięki temu kamera ideal-
nie nadaje się do instalacji zewnętrznych 
i monitoringu słabo oświetlonych miejsc. 
Z kolei cyfrowa szeroka dynamika umoż-
liwia poprawę obrazu i lepszą ekspozycję 
w ciągu dnia. 

Pomimo niskiej ceny nie zrezygnowano 
z toru audio, możliwe jest podłączenie 
zewnętrznego mikrofonu i  prowadzenie 
nasłuchu w stacji monitorującej. 
Kamera współpracuje z rejestratorami Ra-
iden IP, można ją też podłączyć do innych 
systemów dzięki udostępnianiu obrazu 
w  formie strumienia RTSP. Można także 
bezpośrednio wgrywać klatki JPEG  na 
serwery plików FTP. 
Niski pobór prądu pozwala na efektywne 
wykorzystanie zasilania w  standardzie 
PoE, co dodatkowo obniża koszty insta-
lacji. 
Raiden IP to doskonała alternatywa dla 
tych, którzy oczekują jakości lepszej niż 
oferowana przez telewizję analogową 
960H, a jednocześnie nie chcą tworzyć 
skomplikowanego i  drogiego systemu 
opartego na rozbudowanej sieci IP.

SPS Electronics Sp. z o.o.
biuro@spselectronics.pl    www.spselectronics.pl
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ICVR-1002H
nowa linia kamer IP  Raiden

VX INFINITY to następca popularnej VX-402. 
Na serię składają się następujące modele: 
- zasilane przewodowo o zasięgu 12 x 12 m: 
• VXI-ST – 2 x PIR • VXI-AM – 2 x PIR z anty-
maskingiem • VXI-DAM – 2 x PIR + mikrofala 
z antymaskingiem 
- zasilane bateryjnie o zasięgu 12 x 12 m 
(do bezprzewodowych systemów alarmo-
wych): • VXI-R – 2 x PIR • VXI-RAM – 2 x PIR 
z  antymaskingiem • VXI-RDAM – 2 x PIR + 
mikrofala z antymaskingiem.
Cyfrowa analiza sygnału (SMDA – Super Mul-
ti-Dimensional Analysis), oparta na porów-
naniu sygnału z piroelementu ze wzorcami 
charakterystycznymi dla człowieka, jest pro-
wadzona oddzielnie dla każdego kanału PIR. 
Pozwoliło to uzyskać 24x większą w porów-
naniu z poprzednim modelem odporność 
na fałszywe alarmy wywoływane zmianą 
temperatury, ruchem roślin i zwierząt.

Czujki dualne wykorzystują moduł mikrofa-
lowy skonstruowany przez Optex, którego 
charakterystyka odpowiada wymaganiom 
nowoczesnych systemów zabezpieczeń. Są 
również dostępne w wersji zasilanej bateryj-
nie z poborem prądu jedynie 18 µA.
Obudowę wykonano z nowoczesnego 
tworzywa ASA – 5x bardziej odpornego na 
promieniowania UV niż ABS. Jej wymiary są 
znacznie mniejsze od VX-402.
Układ optyczny z nową soczewką daje do-
datkowe pola detekcji. Nowoczesne piro-
elementy są produkowane wg specyfikacji 
opracowanej przez Optex dla tego modelu. 
Montaż na słupku o różnej średnicy jest te-
raz możliwy (regulowane taśmy metalowe). 
W komplecie z czujką jest dostarczany ze-
staw trwałych naklejek maskujących. 
Dzięki doskonałej opinii i cenie VX INFINITY 
cieszy się powodzeniem w całej Europie.

Optex Security Sp. z o.o.
optex@optex.com.pl      www.optex.com.pl

Seria VX INFINITY 
zewnętrznych czujek ruchu


