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ECAM-501TVI 1.3

Camera HD-TVI dome  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS

- Độ phân giải:1280x960P, 25fps

- Ống kính: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  ø115x70mm

- Trọng lượng: 300g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,017,000            

ECAM-501TVI 2.0

Camera HD-TVI dome  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS

- Độ phân giải:1920x1080P, 25fps

- Ống kính: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  ø115x70mm

- Trọng lượng: 300g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,134,000            

ECAM-501TVI 3.0

Camera HD-TVI dome  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS

- Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps

- Ống kính: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  ø115 x 70mm

- Trọng lượng: 300g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,408,000            

ECAM-501TVI 4.0

Camera HD-TVI dome  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt - Nhựa).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS

- Độ phân giải: 2560 x 1440P, 25fps

- Ống kính: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  ø115x70mm

- Trọng lượng: 300g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,447,000            

ECAM-602TVI 1.3

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

- Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1280x960P,  25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,095,000            

ECAM-602TVI 2.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,173,000            

ECAM-602TVI 3.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,447,000            
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ECAM-602TVI 4.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải: 2560 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,525,000            

ECAM-602TVI 1.3

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1280x960P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước: 235x100x70 (mm).

-Trọng lượng : 500g.

- Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu 

công nghiệp...

1,329,000            

ECAM-603TVI 2.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước: 235x100x70 (mm).

-Trọng lượng : 500g.

- Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu 

công nghiệp...

1,447,000            

ECAM-603TVI 3.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước: 235x100x70 (mm).

-Trọng lượng : 500g.

- Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu 

công nghiệp...

1,681,000            

ECAM-603TVI 4.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải: 2560 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước: 235x100x70 (mm).

-Trọng lượng : 500g.

- Thích hợp gắn trong nhà – văn phòng, nhà xưởng,bãi xe, nhà xưởng, cửa hàng, khu 

công nghiệp...

1,760,000            

ECAM-605TVI 1.3

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1280x960P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,134,000            

ECAM-605TVI 2.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,251,000            

ECAM-605TVI 3.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,486,000            



ECAM-605TVI 4.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ).

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải: 2560 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6 mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/1A.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g.

- Áp dụng gắn trong nhà – văn phòng – cửa hàng – ban công cầu thang.

1,564,000            

ECAM-801TVI 1.3

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài 

trời.

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1280x960P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 6mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  290 x140x100mm

- Trọng lượng: 1.3kg.

- Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao 

thông...

1,681,000            

ECAM-801TVI 2.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài 

trời.

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 6mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  290 x140x100mm

- Trọng lượng: 1.3kg.

- Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao 

thông...

1,799,000            

ECAM-801TVI 3.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài 

trời.

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 6mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  290 x140x100mm

- Trọng lượng: 1.3kg.

- Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao 

thông...

2,072,000            

ECAM-801TVI 4.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài 

trời.

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:2560 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 6mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  290 x140x100mm

- Trọng lượng: 1.3kg.

- Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao 

thông...

2,151,000            

ECAM-802TVI 1.3

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài 

trời.

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1280x960P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 6mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  226 x105x98mm

- Trọng lượng: 1kg.

- Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao 

thông...

1,525,000            

ECAM-802TVI 2.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài 

trời.

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 6mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  226 x105x98mm

- Trọng lượng: 1kg.

- Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao 

thông...

1,642,000            



ECAM-802TVI 3.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài 

trời.

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải: 2048 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 6mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  226 x105x98mm

- Trọng lượng: 1kg.

- Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao 

thông...

1,877,000            

ECAM-802TVI 4.0

Camera HD-TVI Thân  hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ Sắt ), chuyên lắp ngoài 

trời.

-Cảm biến hình : 1/3" CMOS.

- Độ phân giải:2560 x 1440P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 6mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  226 x105x98mm

- Trọng lượng: 1kg.

- Thích hợp gắn ngoài trời : nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp, công trình giao 

thông...

1,955,000            

ECAM-708 TVI 2.0

Camera Speed dome TVI Zoom 36X, hồng ngoại Led Array 

- Cảm biến hình :1/3" SONY

- Độ phân giải 1920*1080P, 25fps.

- Ống kính Zoom quang: 4.6mm – 165.6mm, lấy nét tự động.

- 14 LED Array công suất lớn + 4 Led Laser.  Khoảng cách phát hồng ngoại: 

250m.

- Thiết lập điểm đặt trước: 220 điểm.

- Thiết lập quét nhóm điểm(Guard tour): 3 nhóm điểm, 32 điểm/nhóm.

-Thiết lập quét 2 điểm A-B : 1 nhóm.

- Hỗ trợ thiết lập tự động quét 360°.

- Góc xoay: ngang: 360°; dọc: 93° .

- Tốc độ điều khiển : Ngang 0-200°/s;  Dọc 0-100°/s.

- Cổng điều khiển : RS485 (+/-)/ Cáp đồng trục.

- Nguồn cấp DC 12V/4A.

- Nhiệt độ làm việc: -40°C đến 60°C.

- Độ ẩm làm việc < 90%RH. 

- Kích thước: 520 x 340 x Φ330 (mm), vỏ sắt

- Trọng lượng: 6.1kg bao gồm chân đế.

- Thích hợp gắn ngoài trời, nhà xưởng, công trình giao thông công cộng, 

trung tâm thương mại..

22,678,000          
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