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Motorzoom  

mini és PTZ csőkamera  
 

A Milesight motorzoom mini IP megfi-

gyelő kamera csak nevében mini, valójában igazi 

professzionális hálózati csőkamera. 

A nagy fényerejű, autó fókuszos, motorzoom objek-

tív professzionális minőséget kínál. A 2.8~12 mm 

(87.9°-32.6°) látószögű optika, a P-írisz technológi-

ának köszönhetően, képes optimalizálni az írisz 

nyitását minden fényviszonyban. Ezzel biztosítja a 

jobb kontrasztot, felbontást és a mélység állítását. 

A starlight és Super WDR (140dB) technológia 

által elérhető, hogy rendkívül alacsony fényviszo-

nyok (akár 0.002Lux@F1.2) között is színes és minden részletében jól látható kép készüljön.  

 
Motorzoom mini csőkamera 

Típusszám Felbontás Optika Min. megvilágítás WDR Tömörítés PoE 
MS-C2963-FIPB 

2.0MP 
1930*1080

@30fps Motorzoom 

2.8~12 mm 

Color: 

0.002Lux@F1.2 
Super WDR 140dB 

H.265+ 

H.264+ 

√ 

MS-C5363-FIPB 

5.0MP 

2560*1920 

@20fps 

Color: 

0.006Lux@F1.2 
√ 

 

A Milesight PTZ starlight IP motorzoom kamera, egyedi funkcióinak köszönhetően, költség-

hatékony módon, nagy területek megfigyelésére is alkalmas. A nagy területek felügyeletét az erőteljes 

Pan/Tilt/Zoom funkció felhasználóbarát 3D pozicionálása, a kamera gyors és pontos mozgása teszi 

lehetővé 360°-os forgással és 75°-os dönthetőségével, valamint 255 menthető pozíció és 8 őrjárat 

útvonal beállításának lehetőségével. 

A forradalmian új IR II és fehér LED technológiával a gyártó újra definiálta a PTZ kamera használatát. 

A beépített Smart IR II 4db infravörös LED-nek köszönhetően a kamera 100 méterről éjszaka is jól 

kivehető képet biztosít. A LED-ek intenzitása, hogy ne legyen kiégett részlet a felvételeken manuá-

lisan és automatikusan is állítható. Mozgás érzékelésekor az intelligens fehér LED funkció nemcsak a 

mozgás tárgyát világítja meg a jobb minőségű színes kép eléréséhez, de egyben elriasztásként figyel-

meztető jelzésként is villog.   

A megbízhatóságot a minőségen túl, a vandál-biztos (IK10) kialakítás, a fémtalp és polikarbonát borí-

tás biztosítja. A vízálló kialakítás (IP67) nemcsak az időjárás viszontagságai ellen védi a kamerát, de 

olyan szerelőkonzollal rendelkezik, amely elrejti a kábelt, védi a kamerát a szennyeződéstől, víztől. 
 

PTZ csőkamera 

Típusszám Felbontás Optika Min. megvilágítás WDR Tömörítés PoE 
MS-C2961-EPB 

 2.0MP  
1920*1080

@30fps Motorzoom 

5.3~64 mm 

Color: 

0.002Lux@F1.2 
Super WDR 140dB 

H.265+ 

H.264+ 

√ 

MS-C5361-EPB 

5.0MP 

2560*1920 

@20fps 

Color: 

0.006Lux@F1.2 
Super WDR 120dB √ 

 

Tekintse meg a PTZ starlight kamerához tartozó bemutató videót: 

https://www.youtube.com/watch?v=qlYvmkE2PG8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlYvmkE2PG8


 

 
 

Professzionális hálózati panoráma kamera  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kültéri, 12Mp-es halszemoptikás panoráma kamera kétféle kompatibilitási módot biztosít: 

egyesített Stream és többcsatornás Stream.  

Az egyesített Stream mód az összes kamera által 

használt csatornát egyesíti, és azt küldi az NVR-

nek vagy a VMS programnak. Ez a mód 

kompatibilitási szempontból előnyős.  

A többcsatornás mód az eredeti csatorna infor-

mációt módosítás nélkül küldi a rögzítőnek vagy 

a VMS programnak, így a csatornákat a fel-

használó saját igényeihez szabva jelenítheti meg.  

A 12Mp-es ultra nagy felbontású CMOS szen-

zornak köszönhetően a kamera mindig tiszta 

képet biztosít.  

A speciális halszem optika miatt a kép gömb 

alakban jelenik meg. A torzítást korrekciós fo-

lyamat alakítja az emberi szem számára értékel-

hető képpé. A képkorrekció pixel veszteséggel 

jár, ezért elengedhetetlen a panoráma kamerák-

nál a nagy felbontás. 

A kamera képes a videó tartalomnak megfelelő 

legjobb tömörítési eljárást kiválasztani. H.265 

használatával akár fele akkora tárhely is elegen-

dő összehasonlítva a H.264 tömörítéssel szem-

ben.  

A fejlett Smart IR II technológiának köszönhetően a távolságtól függően állítható a LED-ek 

fényereje. A 6 db IR LED-ből 3 nagy, a másik 3 pedig alacsony fényerejű, így minden esetben 

optimális fényerőt szolgáltat. A beépített tükröződésmentes panel, a zavaró infra 

fény visszaverődését jelentősen lecsökkenti.  

IP67 időjárás és IK09 vandál biztos minősítéssel a kamera elektronikája mindig 

védett a külső behatásokkal szemben.  

A panoráma kamera (MS-C9674-PB) könnyedén helyettesít akár 4 normál 

optikás kamerát.  

A 360°-os, holttér nélküli látószögnek köszönhetően, átfogóan lefedi a nagyobb, nyitott tereket, mint 

például parkolók, várótermek, áruházak, szupermarketek, irodák stb. 
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