
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA – SOLUÇÕES EM ELETRÔNICA

Câmera de rede DCS900

               

                    A câmera de Internet DCS-900  é projetada como um mini-sistema de segurança que lhe
permite observar remotamente, da sua casa ou escritório, o lugar que desejar.

Com todas as facilidades, a DCS-900 pode ser conectada a qualquer rede Ethernet ou
Wireless, via DWL-810+ por exemplo, em um Escritório ou Campus, ou na Internet de Banda
Larga, para oferecer uma alta qualidade de vídeo. Ela possui um Servidor Web e detecção de
movimento incorporados para gravação, além de um poderoso software para monitoramento e
administração de múltiplas câmeras. A DCS-900 é a solução de vídeo vigilância com a melhor
relação custo/benefício do mercado, ideal e conveniente para o SOHO

Principais Recursos
� Sistema de monitoramento autônomo graças ao seu Servidor Web Integrado, 
� Monitoramento Remoto via Web 
� Monitoramento de diversas câmeras por meio do Software Windows, até 4 simultaneamente, 
� Ativação de gravação de vídeo havendo detecção de movimento, e 
� Implementação fácil e rápida de sistema de vídeo vigilância. 

Características técnicas:
Câmera:
- 24-bit RGB, 640 x 480 resolução
- 1/3"color CMOS sensor, interlace scan mode
- Operating System: RTOS (real-time O.S.)
- Automatic Gain control (AGC) support
- Automatic Exposure (AE) support
- Automatic white balance support
- Signal/noise ratio: 56dB
- Lens mounting: fixed lens

Imagem 

- Motion
-JPEG compression
- Compression ratio: 5 levels
- Maximum image frame rate: 30fps
- Adjustable image size, quality and bit-rate
- Time stamp and text overlay

Comunicação
- RJ-45 auto-sensing port to connect to 10/100Mbps Ethernet
- Supported communication protocols: HTTP, FTP, SMTP,
DHCP,
NTP, DNS

Software para visualização:

- Internet Explorer 5.x ou +
- Netscape 6.0 ou +
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