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Kisméretű, rejtett  

IP kamerák  

diszkrét megfigyeléshez 
 

 

Az ACTi rejtett IP kamerái tökéletesen igazodnak a 

felhasználók azon elvárásához, hogy rejtve is magas 

minőségű képeket szolgáltassanak. 

A rejthető kamerák közös jellemzője a kis méret, a 

könnyű szerelhetőség, a rendszerint nagy látószögű 

objektív, valamint a hosszú élettartam alatt is meg-

bízható működés.  
 

A kameraegység kialakítását a célszerűség jellemzi.  

A kamerák elhelyezését segíti a kis méretű (Pld. Q11 

26mm x 62.84mm) objektív modul elkülönítése a 

képfeldolgozó egységtől, valamint a rejtést, álcázást 

segítő sokféle szerelési tartozék. 
 

A kamera egység közös jellemzői: 

 Memória kártya hely (MicroSDHC/Micro SDXC)  

 Tömörítés: H.264 (Baseline/Main/High profile), MJPEG 

 Basic WDR (75 dB) 

 Rázkódásálló kivitel (EN50155) 

 Audio  

 Tápellátás: DC 12V /3.6 W PoE Class 2 (IEEE802.3af) 

 Működési hőmérséklet: -20ºC ~ 50ºC 

 

 

 

 

 

Kisméretű, rejtett kamerák diszkrét megfigyeléshez 
Típus Felbontás Érzékenység Objektív Megjegyzés 

Q11 2MP 0.1lux, F1.85 3.6 mm (H:86.6º x V:48.6º) Super Low Light 

Q112 5MP 0.1lux, F2.5 3.7 mm (H:70.2º x V:51.4º) - Pinhole Standard 

Q112-K1 5MP 0.1lux, F2.5 3.7 mm (H:70.2º x V:51.4º) - Pinhole Standard / beépített mikrofon 

Q113 2MP 0.1lux, F2.5 3.7 mm (H:84.5º x V:46.5º) – L Pinhole Super Low Light 

Q115 5MP 0.1lux, F2.5 3.7 mm (H:70.2º x V:51.4º) – L Pinhole Standard 

Q12 2MP 0.1lux, F2.2 2.55 mm (H:110.3º x V:61.3º) Super Low Light 

Q13 2MP 0.1lux, F2.0 1.19 mm (H:182º x 111º x V:61.3º) - Fisheye Super Low Light 

Q13-K1 2MP 0.1lux, F2.0 1.19 mm (H:182º x 111º x V:61.3º) - Fisheye Super Low Light / kültéri 

Q14 2MP 0.1lux, F2.5 3.7 mm (H:84.5º x V:46.5º) - Pinhole Super Low Light 

Q19 5MP 0.1lux, F2.0 2.93 mm (H:82.3 x 62.3º) Standard 

 

https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q11_datasheet_20200906.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q112_datasheet_20200906.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q112-k1_datasheet_20200906.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q113_datasheet_20200906.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q115_datasheet_20200906.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q12_datasheet_20200906.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q13_datasheet_20200906.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q13-k1_datasheet_20200906.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q14_datasheet_20200906.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2020/q19_datasheet_20200906.pdf


 

 

 

Diszkrét, álcázott, rejtett IP kamerák választása és alkalmazása 
 

A rejthető kamerák választásához, telepítéséhez az ACTi többirányú segítséget nyújt: 

 Az objektív modul és a képfeldolgozó egység kapcsolatát egy, a cso-

magban tartozékként található 12 m hosszúságú kábel biztosítja. Ez ru-

galmasan segíti a helyszínhez való alkalmazkodást, és jelentősen meg-

könnyíti a telepítő munkáját.  

 Használja a felhasználási területhez igazodó kameraválasztót!  

A kameraválasztó segíti nemcsak a megfelelő kameratípus kiválasztá-

sát, de hasznos áttekintést nyújt a különböző környezetben történő 

elhelyezést segítő kiegészítők választásában. 

 A kiegészítők (szerelvé-

nyek, hálózati perifériák) 

megtalálhatók a kiválasztott 

kamera adatlapján.  
 

A rejtett vagy diszkrét elhe-

lyezést igénylő kamerák fel-

használási területe rendkívül 

széles.  

Példaként említhető a bankok 

belső tere, ATM, oktatási- és 

egészségügyi intézmények, 

kormányzati- és hivatali épü-

letek, kereskedelmi egységek, 

múzeumok, kaszinók, stb. 
 

A felhasználási területtől füg-

getlenül a legnagyobb kihívást 

a megfigyelés során a bűnö-

zési szándékkal belépő, arcát rendszerint sapkával, egyéb kiegészítőkkel eltakaró személy meg-

figyelése jelenti. A mennyezetre szerelt dóm kamerák elől könnyen el lehet takarni az arcot. Az oldal-

falra szerelt, rejtett magasított léc kameratartó, az arcmagasságba szerelt kamerával megoldja ezt a 

problémát.  
 

 Valamennyi ACTi kamera beállítását könnyíti meg a PMON-2000 telepítő kit. 

A telepítő műszer segítségével a kamera valamennyi funkciója beállítható és 

ellenőrizhető.  

Szereléskor a használatát megkönnyíti a könnyen kezelhető funkciógomb elhe-

lyezés, a nagy képernyő (3.5”), a kézhez álló méret (170 x 99 x 38 mm) és a 

könnyűnek mondható 450g készülék súly is.  
 

Az ACTi kamerái használatánál a PLANET hálózati egységek, tárolók, switchek használatát 

preferálja. 
 

A videó megfigyelő rendszer üzemeltetése, így a rejtett kamerák alkalmazása is számos személyiségi 

jogi, adatvédelmi és -kezelési kérdést vet fel. Célszerű tehát, a kamera telepítési helyére vonatkozó 

törvényekről, jogszabályokról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

állásfoglalásairól tájékozódni.   
 

Tekintse meg a kisméretű rejtett kamerákat bemutató videót! 
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http://www.acti.com/covertselector
https://servinternkft.hu/termek/kiegeszito-eszkozok/pmon-2000
https://www.naih.hu/
https://servinternkft.hu/video/acti-rejtett-kamera-q-sorozat
http://www.servinternkft.hu/

