
MÃ SP HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIÁ

ECAM-501IP 1.0

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt-Nhựa)

- Cảm biến hình 1/3"  CMOS.

- Độ phân giải:1280x720P, 25fps

- Ống kính: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước: ø115x70mm

- Trọng lượng: 300g.

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

1,251,000                      

ECAM-A501IP 2.0

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt-Nhựa)

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước: ø115x70mm

- Trọng lượng: 300g.

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

1,681,000                      

ECAM-H501IP 2.0

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt-Nhựa)

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY, ban đêm có màu.

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước: ø115x70mm

- Trọng lượng: 300g.

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

2,111,000                      

ECAM-501IP 5.0

Camera IP DOME hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt-Nhựa)

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS.

- Độ phân giải: 2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước: ø115x70mm

- Trọng lượng: 300g.

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

3,050,000                      

ECAM-602IP 1.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3"  CMOS.

- Độ phân giải:1280x720P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước: 150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

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

1,290,000                      

ECAM-A602IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước: 150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

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

1,720,000                      

ECAM-H602IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY, ban đêm có màu

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước: 150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

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

2,151,000                      



ECAM-602IP 5.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS.

- Độ phân giải:2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước: 150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

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

3,089,000                      

ECAM-PA602IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước: 150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

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

1,955,000                      

ECAM-PH602IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY, ban đêm có màu

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước: 150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

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

2,385,000                      

ECAM-P602IP 5.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS

- Độ phân giải:2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước: 150 x 66mm

- Trọng lượng: 400g.

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

3,324,000                      

ECAM-603IP 1.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3"  CMOS.

- Độ phân giải:1280x720P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- 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...

1,525,000                      

ECAM-A603IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- 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...

1,994,000                      

ECAM-H603IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY, ban đêm thấy màu.

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- 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...

2,424,000                      



ECAM-603IP 5.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS.

- Độ phân giải:2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- 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...

3,324,000                      

ECAM-PA603IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- 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...

2,229,000                      

ECAM-PH603IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY, ban đêm có màu

- Độ phân giải: 1920 x 1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 20m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- 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...

2,620,000                      

ECAM-P603IP 5.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS

- Độ phân giải: 2592 x 1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước: 235 x 100 x 70 (mm).

- Trọng lượng: 500g.

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

nghiệp...

3,558,000                      

ECAM-605IP 1.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/3"  CMOS.

- Độ phân giải:1280x720P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g.

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

1,329,000                      

ECAM-A605IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g.

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

1,799,000                      

ECAM-H605IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY, ban đêm có màu

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g.

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

2,190,000                      



ECAM-605IP 5.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS

- Độ phân giải:2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp: DC 12V/2A.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g.

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

3,128,000                      

ECAM-PA605IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS,

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g

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

2,033,000                      

ECAM-PH605IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY,ban đêm có màu 

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g

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

2,424,000                      

ECAM-P605IP 5.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS

- Độ phân giải:2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 3.6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 15m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước:  185 x 70mm

- Trọng lượng: 500g

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

3,363,000                      

ECAM-801IP 1.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.

- Cảm biến hình 1/3"  CMOS.

- Độ phân giải:1280x720P, 25fps

- Ống kính Megapixel: 6mm.

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Kết nối mạng:RJ45, giao thức: HTTP, ONVIF, RTSP, P2P,DDNS…

- 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...

1,916,000                      

ECAM-A801IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- 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...

2,346,000                      

ECAM-H801IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY, ban đêm có màu

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- 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...

2,776,000                      



ECAM-801IP 5.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS.

- Độ phân giải:2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- 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...

3,715,000                      

ECAM-PA801IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài 

trời.

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước:  290 x140x100mm

- Trọng lượng: 1.3kg.

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

2,581,000                      

ECAM-PH801IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt), chuyên lắp ngoài 

trời.

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY, ban đêm có màu.

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước:  290 x140x100mm

- Trọng lượng: 1.3kg.

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

3,011,000                      

ECAM-P801IP 5.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt)

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS

- Độ phân giải:2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 35m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước:  290 x140x100mm

- Trọng lượng: 1.3kg.

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

3,949,000                      

ECAM-802IP 1.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.

- Cảm biến hình 1/3"  CMOS.

- Độ phân giải:1280x720P, 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...

1,720,000                      

ECAM-A802IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS.

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- 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...

2,151,000                      

ECAM-H802IP 2.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời.

- Cảm biến hình 1/2.8"  SONY,ban đêm có màu

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- 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...

2,581,000                      



ECAM-802IP 5.0

Camera IP Thân hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài trời

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS

- Độ phân giải:2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- 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..

3,519,000                      

ECAM-PA802IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt),chuyên lắp ngoài 

trời.

- Cảm biến hình 1/2.9"  CMOS

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps 

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước:  226 x105x98mm

- Trọng lượng: 1kg.

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

2,424,000                      

ECAM-PH802IP 2.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt), chuyên lắp ngoài 

trời.

- Cảm biến hình 1/2."  SONY,ban đêm có màu

- Độ phân giải:1920x1080P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Chống ngược sáng: WDR

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước:  226 x105x98mm

- Trọng lượng: 1kg.

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

2,815,000                      

ECAM-P802IP 5.0

Camera IP Thân tích hợp PoE, hồng ngoại Led ARRAY (Vỏ sắt), chuyên lắp ngoài 

trời.

- Cảm biến hình 1/2.5"  CMOS.

- Độ phân giải:2592x1944P, 20fps

- Ống kính Megapixel: 6mm

- Khoảng cách phát hồng ngoại: 40m.

- Tùy chọn ngõ vào âm thanh, chuẩn G.711

- Nguồn cấp PoE chuẩn IEEE 802.3af.

- Kích thước:  226 x105x98mm

- Trọng lượng: 1kg.

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

3,754,000                      

ECAM-M708IP 2.0

Camera Speed dome IP  Zoom 10X, hồng ngoại led ARRAY

-Cảm biến hình: 1/ 2.8” SONY.

-Độ phân giải Full HD : 1920 x 1080P, 25fps.

-Ống kính Zoom quang: f=5.1-51mm, lấy nét tự động.

-Chống ngươc sáng: WDR.

-6 Led Array công suất lớn, khoảng cách phát hồng ngoại : 70m, tự động điều chỉnh độ 

sáng hồng ngoại thông minh theo từng khoảng cách khi zoom.

-Lưu điểm đặt trước: 220 điểm.

-3 nhóm quét điểm (Tour scan), lưu 16 điểm/nhóm.

- 4 nhóm ghi mẫu quét tuỳ ý, thời gian ghi 512 giây.

-1 nhóm quét giới hạn 2 điểm A-B, 

-Quét ngang:360° với tốc độ 0.3°/s - 200°/s..

-Quét dọc : 90°với tốc độ 0.5°/s - 120°/s.

-Tự động thực hiên chức năng quét khi camera khởi động: quét nhóm điểm 1(Tour1)/quét 

mẫu tuỳ ý 1(Pattern1)/ quét 2 điểm A-B, quét 360°,

-Nguồn cấp: DC12V/3A.

-Nhiệt độ làm việc: -40° C-60°C.

-Kích thước: 230 x 200 x Ф130 (mm). Trọng lượng: 2.5Kg, vỏ sắt

-Thích hợp gắn ngoài trời, nhà xưởng, công trình giao thông công cộng, bãi xe, trung tâm 

thương mại….

12,121,000                    

ECAM-708IP 2.0

Camera Speed dome IP  Zoom 36X, hồng ngoại led ARRAY

-Cảm biến hình: 1/ 2.8” SONY.

-Độ phân giải Full HD : 1920 x 1080P, 25fps.

-Ống kính Zoom quang: f=4.5-162mm, lấy nét tự động.

-Chức năng chống ngược sáng: WDR

-8 Led Array công suất lớn, khoảng cách phát hồng ngoại : 150m, tự động điều chỉnh độ 

sáng hồng ngoại thông minh theo từng khoảng cách khi zoom.

-Lưu điểm đặt trước: 220 điểm.

-3 nhóm quét điểm (Tour scan), lưu 16 điểm/nhóm.

- 4 nhóm ghi mẫu quét tuỳ ý, thời gian ghi 512 giây.

-1 nhóm quét giới hạn 2 điểm A-B, 

-Quét ngang:360° với tốc độ 0.3°/s - 200°/s..

-Quét dọc : 90°với tốc độ 0.5°/s - 120°/s.

-Tự động thực hiên chức năng quét khi camera khởi động: quét nhóm điểm 1(Tour1)/quét 

mẫu tuỳ ý 1(Pattern1)/ quét 2 điểm A-B, quét 360°,

-Nguồn cấp: DC12V/4A.

-Nhiệt độ làm việc: -40° C-60°C.

-Kích thước: 350 x 300 x Ф210 (mm). Trọng lượng: 4Kg, vỏ sắt

-Thích hợp gắn ngoài trời, nhà xưởng, công trình giao thông công cộng, bãi xe, trung tâm 

thương mại….

26,549,000                    



ECAM-810IP 2.0

Camera IP Thân điều khiển PTZ, Zoom 10X, hồng ngoại led ARRAY

-Cảm biến hình: 1/ 2.8” SONY.

-Độ phân giải Full HD : 1920 x 1080P, 25fps

-Ống kính Zoom quang: f=5.1-51mm, lấy nét tự động

- Chống ngược sáng: WDR

-4 Led Array công suất lớn + 2 Led Laser, khoảng cách phát hồng ngoại : 70m.

-Lưu điểm đặt trước: 220 điểm.

-3 nhóm quét điểm (Tour scan), lưu 16điểm/nhóm.

-1 nhóm quét giới hạn 2 điểm A-B, 

-Quét ngang: 220° với tốc độ 0°/s - 30°/s..

-Quét dọc : 40°- 45 với tốc độ 0°/s - 25°/s..

-Tự động thực hiên chức năng quét khi camera khởi động: quét nhóm điểm 1,2,3 / quét 2 

điểm A-B…

-Kết nối mạng: RJ45. Giao thức: ONVIF, TCP/IP, HTTP, DHCP, UDP, RTSP, DDNS,  

P2P.

-Nguồn cấp: DC12V/3A (Chưa bao gồm Adaptor)

-Nhiệt độ làm việc: -40° C-60°C..

-Chuẩn chống thấm nước: IP66

-Kích thước: 230 x 130 x 110 (mm). Trọng lượng: 1Kg., vỏ sắt

-Thích hợp gắn ngoài trời, nhà xưởng, công trình giao thông công cộng, bãi xe, trung tâm 

thương mại….

7,585,000                      
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