MOBOTIX D16A-6D/D-6Mp-F1,8 Kahden kuvakennon kamera
kuuden megapikselin valoherkillä kennoilla ja F1,8 hiotuilla optiikoilla.

D16A-6D/D-6Mp-F1,8 on kestävä ja monipuolinen kahden optiikan IP-valvontakamera ulkokäyttöön. Kamerassa
on kaksi kuuden megapikselin kuvasensoria (optiikkaa). Sensorit voidaan suunnata eri suuntiin ja niissä voi olla
erilainen kuvakulma. Mahdollista on myös liittää sensorit yhteen muodostamaan tarkan 180° panoraamakuvan.
Kamerassa on älykäs MxActivitySensor- liiketunnistus joka tunnistaa kuvassa tapahtuvan loogisen liikkeen. Esim.
huojuvat puut, valot ja varjot tai sade ei aiheuta merkittävää määrää tallennusta.
Kun ihminen tai ajoneuvo liikkuu kuvattavalla alueella, suorittaa kamera tallennuksen ja/tai toisen järjestelmän
ohjauksen.
Tällä minimoimme tallennuskapasiteetin tarpeen ja nopeutamme tallenteiden käsittelyä.
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Ei liikkuvia osia, erittäin pitkä käyttöikä ilman huollon tarvetta.
IP 54 ja seinä- tai pylväskotelon kanssa IP 67. (IP54 and IK10/IP65 and IK10/IP66 and IK10+)
2 x 6 megapikselin värisensori, 2 x 3072 x 2048.
Valontarve vähintään 0,005 luxia (mustavalkokamerassa 0,001), katuvalaistus tai kuunvalo riittää
tasokkaaseen värikuvaan.
MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264
ONVIF
Liiketunnistus älykkäällä 3D MxActivitySensor-toiminnolla
Mikrofoni (myös hälytysten aktivoimiseen) ja kaiutin.
Kameran ja PC:n välillä voidaan keskustella (VOIP, SIP).
Tärähdyssensori, passiivinen infrapunatunnistin.
Lämpömittari (voidaan laukaista hälytys, tallennus, ym.).
Hälytyksestä jpeg-kuvien lähetys sähköpostitse, SIP-soitto, IP notify.
Kuvien tai videon tallennus (FTP, NFS, Win), Sisäinen kuvamuisti maksimissaan 128 Gb.
MicroSD-korttipaikka, 4GB kortti valmiina, laajennettavissa aina 128 Gb asti.
Hallinta: selain / MXControlCenter / MXManagementCenter/Ksenos yhteensopiva
Liitännät: Ethernet, MXbus, miniUSB
Sähkönsyöttö Power-over-Ethernet 802.3af
Mobotix-sovellus ladattavissa ilmaiseksi iPhonelle ja iPadille
Ohjelmistot ja niiden päivitysohjelmat ilmaisia.
LMCS Oy:n takuu Mobotix kameroille on viisi vuotta (60 kk).

Tilattavat kameramallit ja optiikat:
Mx-O-SDA-S-6D036, polttoväli 3,6 mm, F 1.8, 103° x 77°
Mx-O-SDA-S-6D061, polttoväli 6,1 mm, F 1.8, 60° x 45°
Mx-O-SDA-S-6D119, polttoväli 11,9 mm, F 1.8, 31° x 23°

Mx-O-SDA-S-6D041, polttoväli 4.1 mm, F 1.8, 90° x 67°
Mx-O-SDA-S-6D079, polttoväli 7,9 mm, F 1.8, 45° x 34°
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