
Monitoring wideo ABUS IP Kompaktowa kamera
wewnętrzna 2 Mpx WLAN
Nr art. TVIP11561

•  Kompaktowa kamera wewnętrzna 2 Mpx WLAN z funkcją alarmową

•  Wysoka rozdzielczość Full HD (2 Mpx) i wysoki poziom szczegółowości – 1920 x 1080 pikseli przy 25 fps

•  Ze zintegrowanym głośnikiem, który w przypadku alarmu wydaje dźwięk o dużej głośności

•  Wykrywanie ruchu przez czujnik PIR

•  Zintegrowane diody LED IR zapewniające optymalne monitorowanie nocą

•  Wysyłanie zdjęć za pomocą e-maila

•  Możliwość tworzenia kopii zapasowej danych dzięki zintegrowanemu gniazdu karty microSD

•  Dostęp internetowy i mobilny do obrazów na żywo za pomocą aplikacji IPCam Plus i przeglądarki

•  Przycisk WPS do prostego tworzenia połączenia WLAN

•  Możliwość zastosowania z PoE (Power over Ethernet)

Kamera alarmów o kompleksowej funkcjonalności
Kamera alarmów ABUS stanowi wszechstronne rozwiązanie dla domu i biura. Ma ona możliwość
bezprzewodowego podłączenia do sieci przez WLAN i posiada wbudowany głośnik, który w przypadku alarmu
może wydawać głośny dźwięk. Zintegrowane wyjście alarmowe można połączyć z zewnętrznym sygnalizatorem
alarmowym (np. syreną lub światłem). Wbudowany mikrofon i głośnik kamery umożliwiają dwukierunkową
komunikację audio przez komputer. Po połączeniu się za pomocą interfejsu WWW z kamerą, osoba przy
komputerze (potrzebny mikrofon) ma możliwość komunikowania się z osobą siedzącą przed kamerą.

Szczegółowe obrazy monitoringu przez całą dobę
Kamera zapewnia wysoki poziom szczegółowości obrazów o rozdzielczości do 1920 x 1080p i obsługuje formaty
transmisji metodą H.264 i Motion JPEG, zapewniające wysoką jakość oraz optymalne wykorzystanie szerokości
pasma. Zintegrowana podczerwona dioda LED umożliwia całodobowy tryb pracy. Jako kamera z funkcją
dzień/noc wykonuje nawet w całkowitej ciemności szczegółowe obrazy i identyfikuje obiekty do 5 m. Za pomocą
aplikacji IPCam ABUS można przesyłać filmy wideo w trybie live bezpośrednio do smartfona lub tabletu.
Zintegrowane gniazdo karty microSD umożliwia zabezpieczenie zapisanych danych na karcie pamięci (dostępnej
osobno) jako kopii zapasowej.
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Elastyczne możliwości montażu
Dzięki funkcji PoE (Power over Ethernet) opcja zasilania kamery prądem przez kabel sieciowy, bez potrzeby
stosowania dodatkowego kabla.
Zasięg podczerwieni wynosi maksymalnie 10m izależy od miejsca zastosowania kamery.

Strona 2 z 4

Zastrzegamy sobie prawo dokonania zmian technicznych. Nie odpowiadamy za pomyłki i błędy w druku. © ABUS 05/2018

http://www.abus.com/


Monitoring wideo ABUS IP Kompaktowa kamera
wewnętrzna 2 Mpx WLAN
Nr art. TVIP11561

Technical Data:

Materiał Plastikowy 
ONVIF Profile S 
Kolor Biały 
Liczba jednoczesnych
dostępów

10 

wymiary 66 x 41,82 x 104 mm
wejście alarmowe (NO/NC) 1 
alarmowanie E-Mail, Alarm O, Sound 
złącza DC, Alarm I/O, RJ45 (PoE) 
audio 64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722

.1)/16Kbps(G.726)
/32-128Kbps(MP2L2) 

rozdzielczość 2MPx 
rozdzielczość zapisu @
częstotliwość odświeżania
ekranu dla każdej kamery

1920 x 1080 @ 25fps, 1280
x 960 @ 25fps, 1280 x 720
@ 25fps 

tryby rozdzielczości 1920 x 1080, 1280 x 960,
1280 x 720 

tryby zapisu 1080p, 960p, 720p 
wykrywanie ruchu Software + Maska

ruchowa, PIR 
czujnik obrazowy 1/2.8" CMOS 
Częstotliwość odświeżania
obrazu

25fps 

szerokość 66 mm
ogniskowa 2,8 mm
ciężar brutto 0,618 kg
migawka elektroniczna 1/3s - 1/100,000s 
Częstotliwość 2,4 GHz
kompensacja oświetlenia
konturowego

Tak 

wysokość 104 mm
kąt widzenia w poziomie 106 °
diody IR LED Tak 
zasięg IR (aż do) 10 m
typ kamery Kamera Wewnętrzna z

Funkcją Alarmową 
kompatybilne z TVVR36000, TVVR36500,

TVVR33004, TVVR33008,
IPCam Plus 

długość 41,82 mm

pobór mocy 4,5 W
maks. temperatura pracy 60 °C
maks. wilgotność
powietrza

95 %

mikrofon Tak 
min. temperatura pracy -30 °C
minimalne oświetlenie
(kolor)

0,03 lx

minimalne oświetlenie (IR) 0 lx
dostęp mobilny Tak 
ciężar netto 0,4 kg
szerokość pasma sieci
wideo

32Kbps - 8Mbps 

złącze sieciowe LAN Ethernet (10/100
Base-T/Base-TX); 

złącze sieciowe WLAN IEEE 802.11 b/g/n 
funkcje sieciowe E-Mail 
protokoły kamery sieciowejTCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,

DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RT
CP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IG
MP,IPv6,Bonjour 

obiektyw Fix 
zasięg czujki PIR 10 m
PoE 802.3af 
strefy prywatne 4 
redukcja szumów 3D DNR 
wyjście przekaźnikowe 1 
stopień ochrony IP 34 
moc nadawcza 17 dBm
czułość -90 dBm
oprogramowanie IP Installer, IPCam Plus,

Internet Explorer 11 
zasilanie napięciowe DC 12 V
nośnik pamięci Micro-SD (128GB) 
język instrukcji DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT,

PL, SWE 
język OSD DE, UK, FR, NL, DE, UK, FR,

NL, DK, ES, IT, PL, SWEDK,
ES, IT, PL, SWE 

język opakowania DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL 
pobór prądu 375 mA
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Technical Data:

przełączanie dzień/noc Elektromechaniczny filtr
IR-Cut 

obsługiwane przeglądarki Internet Explorer 11 
szyfrowanie HTTPS SSLv3, WEP 64/128bit,

WPA/WPA2-PSK 
kompresja wideo H.264, MJPEG 

pamięć obrazów sprzed
alarmu/po alarmie

Tak 

kompensacja bieli AWB 
certyfikaty CE, RoHS 
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