ЦЕНОВА ЛИСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Снимка

Описание

Марка

Модел

Цена

HD-TVI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

HD-TVI е нова технология, позволяваща пренос на видеосигнал с HD резолюция (720p/1080p/3/5 Mегапиксела) по
стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 м. (за TurboHD 3.0) HD-TVI системите не изискват изграждането и
конфигурирането на мрежова преносна среда, а използват традиционната схема на свързване с коаксиален кабел и BNC
конектори между камерата и DVR у-вото, което прави възможно използването на съществуващи коаксиални трасета. Поради
липса на компресиране на сигнала в камерата, HD-TVI технологията позволява наблюдение с HD резолюция без
закъснение и накъсване и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови у-ва, сървъри и софтуер, прави
HD-TVI системата оптимално изгоден вариант, който е лесен за инсталация, надежден, опростен за работа и е найикономичния вариант за преход към мегапикселово видеонаблюдение днес.

HD-TVI КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)

HD-TVI КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)

HD-TVI куполна камера 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive
Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм
(хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR);
механичен IR филтър; за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56C0T-IR

€ 19

HD-TVI куполна камера 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive
Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 92°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR);
механичен IR филтър; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56C0T-IT3

€ 27

HD-TVI куполна камера 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive
Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 92°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR);
механичен IR филтър; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -40~60C;
12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56C0T-IRM

€ 22

HD-TVI корпусна камера 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive
Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм
(хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR);
механичен IR филтър; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE16C0T-IR

€ 20

HD-TVI корпусна камера 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive
Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм
(хоризонтален ъгъл 70.9°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR);
механичен IR филтър; избираем HD-TVI/CVBS (PAL) режим на работа; за външен
монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE16C0TIT3/CVBS

€ 28

HIKVISION

DS-2CE16C2TVFIR3/CVBS

€ 53

HIKVISION

DS-2CE56C2TVFIR3/CVBS

€ 53

HIKVISION

DS-2CE56C5TVFIT3

€ 82

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 1 Мегапиксел (HD 720p@25
кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on);
фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление
до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим
на работа; за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56C0T-IRF

€ 21

HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 1 Мегапиксел (HD 720p@25
кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on);
фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); EXIR технология с обхват
до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим
на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56C0TIT3F

€ 29

HD-TVI корпусна камера 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1.3МР
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 92°~29.3°); интелигентно IR осветление до 40 м
(Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/CVBS (PAL) режим на работа;
за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W
HD-TVI куполна камера 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1.3МР Progressive
Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12
мм (хоризонтален ъгъл 97°~30.4°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart
IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/CVBS (PAL) режим на работа; за
външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W
HD-TVI куполна камера 1 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1.3МР Progressive
Scan CMOS сензор; 0.001 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12
мм (хоризонтален ъгъл 92°~29.3°); EXIR технология с обхват до 50 м (Smart
IR); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; OSD меню с контрол
по коаксиалния кабел; доп. CVBS видеоизход (PAL); за външен монтаж (IP66) 30~60C; 12Vdc/6.5W

HD-TVI КАМЕРИ 4 in 1

4 in 1 HD-TVI КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ (HD 720p)
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HD-TVI КАМЕРИ 4 in 1

Снимка

Цена

Описание

Марка

Модел

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 1 Мегапиксел (HD 720p@25
кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on);
фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); интелигентно IR осветление
до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим
на работа; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56C0TIRMF

€ 24

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 1 Мегапиксел (HD 720p@25
кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on);
фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление
до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим
на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE16C0T-IRF

€ 24

HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8
мм (хоризонтален ъгъл 105.8°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; Privacy mask; за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56D1T-IR

€ 41

HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6
мм (хоризонтален ъгъл 92°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56D1T-IT3

€ 51

HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8
мм (хоризонтален ъгъл 105.8°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; Privacy mask; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -40~60C;
12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56D1T-IRM

€ 43

HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6
мм (хоризонтален ъгъл 91.3°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE16D1T-IR

€ 43

HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6
мм (хоризонтален ъгъл 84.3°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE16D1T-IT3

€ 53

HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6
мм (хоризонтален ъгъл 84.3°); интелигентно IR осветление до 80 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE16D1T-IT5

€ 59

HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6
мм (хоризонтален ъгъл 82.6°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов
филтър; Privacy mask; допълнителен CVBS видеоизход (PAL); за външен монтаж
(IP66) -30~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE16D5T-IT3

€ 94

HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 114.5°~35.1°); интелигентно IR осветление до 40
м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел;
DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE16D1TVFIR3

€ 73

HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 114.5°~35.1°);
интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню
и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy
mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE16D1TIR3Z

€ 86

HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p)

HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p)
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Описание

Марка

Модел

Цена

HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); EXIR технология с обхват до 50
м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел;
DNR шумов филтър; Privacy mask; функции: Mirror/Defog/Smart D-Zoom;
допълнителен CVBS видеоизход (PAL); за външен монтаж (IP66) -30~60C;
12Vdc/7W

HIKVISION

DS-2CE16D5TVFIT3

€ 126

HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 105.2°~32.8°); интелигентно IR осветление до 40
м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел;
DNR шумов филтър; Privacy mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4.5W

HIKVISION

DS-2CE56D1TVFIR3

€ 71

HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 114.5°~35.1°);
интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню
и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy
mask; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE56D1TIR3Z

€ 86

HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); EXIR технология с обхват до 50 м
(Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел;
DNR шумов филтър; Privacy mask; функции: Mirror/Defog/Smart D-Zoom;
допълнителен CVBS видеоизход (PAL); за външен монтаж (IP66) -30~60C;
12Vdc/4.5W

HIKVISION

DS-2CE56D5TVFIT3

€ 119

HD-TVI куполна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 114.5°~35.1°);
интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню
с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; Privacy mask;
вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 24Vac/12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56D1TAVPIR3

€ 98

HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3''
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (color)/0.001 (B/W); механичен IR филтър;
120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния
кабел; допълнителен CVBS видеоизход (PAL); без обектив; 12Vdc/24Vac/4.5W

HIKVISION

DS-2CC12D9T-A

€ 124

HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p)

Снимка

HD-TVI КАМЕРИ 4 in 1

4 in 1 HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p)

HD-TVI /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD
1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR
on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.2°); EXIR технология с
обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56D0TIT3F

€ 37

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD
1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR
on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.2°); EXIR технология с
обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/6W

HIKVISION

DS-2CE16D0TIT5F

€ 48

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS корпусна камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD
1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален
обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 102.2°~32°); интелигентно IR
осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE16D0TVFIR3F

€ 65

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD
1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален
обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 102.2°~32°); интелигентно IR
осветление до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HDTVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W

HIKVISION

DS-2CE56D0TVFIR3F

€ 65
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Снимка

Описание

Цена

Марка

Модел

HD-TVI куполна камера 3 Мегапиксела (1920х1536@18 кад/сек); 3MP CMOS
сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 84°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен
IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър;
120dB WDR; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE56F7T-ITM

€ 59

HD-TVI куполна камера 3 Мегапиксела (1920х1536@18 кад/сек); 3MP CMOS
сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 84°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен
IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър;
120dB WDR; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE56F7T-IT3

€ 70

HD-TVI корпусна камера 3 Мегапиксела (1920х1536@18 кад/сек); 3MP CMOS
сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 84°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен
IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; за
външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE16F1T-IT

€ 43

HD-TVI корпусна камера 3 Мегапиксела (1920х1536@18 кад/сек); 3MP CMOS
сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм
(хоризонтален ъгъл 67.8°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; 120dB WDR; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE16F7T-IT3

€ 72

HD-TVI корпусна камера 3 Мегапиксела (1920х1536@18 кад/сек); 3MP CMOS
сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 83°~26.8°); EXIR
технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и
обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; 120dB WDR;
за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/24Vac/6W

HIKVISION

DS-2CE16F7TAIT3Z

€ 120

HD-TVI куполна камера 3 Мегапиксела (1920х1536@18 кад/сек); 3MP CMOS
сензор (2052x1536 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 83°~26.8°); EXIR
технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и
обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; 120dB WDR;
за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/6W

HIKVISION

DS-2CE56F7TIT3Z

€ 116

HD-TVI куполна камера 5 Мегапиксела (2592х1944@20 кад/сек); 5MP CMOS
сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 86.5°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; BLC/AGC; вандалоустойчива; за външен монтаж (IP67) -30~60C;
12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE56H1T-ITM

€ 65

HD-TVI куполна камера 5 Мегапиксела (2592х1944@20 кад/сек); 5MP CMOS
сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 86.5°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; BLC/AGC; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE56H1T-IT3

€ 73

HD-TVI корпусна камера 5 Мегапиксела (2592х1944@20 кад/сек); 5MP CMOS
сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 86.5°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE16H1T-IT

€ 52

HD-TVI корпусна камера 5 Мегапиксела (2592х1944@20 кад/сек); 5MP CMOS
сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм
(хоризонтален ъгъл 70.1°); EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR);
механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов
филтър; BLC/AGC; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/5W

HIKVISION

DS-2CE16H1T-IT3

€ 74

HD-TVI КАМЕРИ 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920х1536)

HD-TVI КАМЕРИ 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920х1536)

HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)

HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)
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Марка

Модел

Цена

HD-TVI корпусна камера 5 Мегапиксела (2592х1944@20 кад/сек); 5MP CMOS
сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 86.8°~27.7°); EXIR
технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и
обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/AGC; за
външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/24Vac/6W

HIKVISION

DS-2CE16H1TAIT3Z

€ 123

HD-TVI куполна камера 5 Мегапиксела (2592х1944@20 кад/сек); 5MP CMOS
сензор (2592x1944 пикксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 86.8°~27.7°); EXIR
технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и
обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/AGC; за
външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/6W

HIKVISION

DS-2CE56H1TIT3Z

€ 122

HD-TVI управляема PTZ камера; управление по коаксиалния кабел при
ползване на HD-TVI рекордер; 1 Mегапиксел (1280×720@25 к/с); 1/3''
Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (Color)/ 0.005 Lux (B/W); 23X
оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4~92 мм); 256 preset позиции/8 зони за
маскиране; механичен IR филтър; 3D DNR филтър; DWDR; RS-485; за вътрешен
монтаж; 24Vac/18W (опция: модел за външен монтаж DS-2AE4123T-A - 283
EUR)

HIKVISION

DS-2AE4123T-A3

€ 283

HD-TVI управляема PTZ камера; управление по коаксиалния кабел при
ползване на HD-TVI рекордер; 1 Mегапиксел (1280×720@25 к/с); 1/3''
Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (Color)/ 0.005 Lux (B/W); 23X
оптично/16X цифрово увеличение (обектив 4~92 мм); интелигентно IR
осветление до 150м; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; 2 алармени
входа/1 изход; механичен IR филтър; 3D DNR филтър; DWDR; EIS; RS-485; CVBS
видеоизход (PAL); -30~+65С; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита,
24Vac/24W

HIKVISION

DS-2AE5123TI-A

€ 425

HD-TVI управляема PTZ камера; управление по коаксиалния кабел при
ползване на HD-TVI рекордер; 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек);
1/3'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (Color)/ 0.005 Lux (B/W); 23X
оптично/16X цифрово увеличение (обектив 4~92 мм); интелигентно IR
осветление до 150м; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; 2 алармени
входа/1 изход; механичен IR филтър; 3D DNR филтър; DWDR; EIS; RS-485; CVBS
видеоизход (PAL); -30~+65С; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита,
24Vac/24W

HIKVISION

DS-2AE5223TI-A

€ 498

HD-TVI управляема PTZ камера с IR осветление; управление по коаксиалния
кабел при ползване на HD-TVI рекордер; 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25
кад/сек); 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.02 Lux (Color)/ 0.02 Lux (B/W);
30X оптично/16X цифрово увеличение (обектив 4~102 мм); интелигентно IR
осветление до 120м; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; механичен IR
филтър; 3D DNR филтър; DWDR; EIS; RS-485; -30~+65С; за външен монтаж
IP66, вградена гръмозащита, 24Vac/30W

HIKVISION

DS-2AE7230TI-A

€ 632

Стенна стойка за PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1602ZJ

€ 19

Стойка за монтаж на стълб (ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1602ZJ-POLE

€ 27

Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1602ZJCORNER

€ 27

Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1663ZJ

€9

Монтажна основа за DS-2CE16C5T-VFIR3/DS-2CE16D5T-VFIT3 (Ø 88.5 mm)

HIKVISION

DS-1260ZJ

€ 12

HIKVISION

DS-1280ZJ-M

€ 19

HIKVISION

DS-1280ZJ-S

€ 19

HD-TVI КАМЕРИ 5
МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)

Снимка

Описание

HD-TVI PTZ КАМЕРИ

HD-TVI PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ

АКСЕСОАРИ

АКСЕСОАРИ ЗА HD-TVI КАМЕРИ HIKVISION

Монтажна основа за DS-2CE56C2T-VFIR3 / DS-2CЕ56C5T-VFIT3 / DS-2CE56D1T-VFIR3 /
DS-2CE56D1T-IR3Z / DS-2CE56D5T-VFIT3 / DS-2CE56F7T-IT3Z / DS-2CE56H1T-IT3Z

Монтажна основа за DS-2CE56C0T-ITxx / DS-2CE56D0T-ITxx / DS-2CE16D0T-ITxx / DS2CE56D0T-VFIRxx / DS-2CE16D0T-VFIRxx / DS-2CE56D1T-IT3 / DS-2CE16D1T-AIR3Z / DS2CE16D1T-VFIR3 / DS-2CE16F7T-AIT3Z / DS-2CE56F7T-IT3 / DS-2CE16H1T-AIT3Z / DS2CE56H1T-IT3
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Снимка

Описание

Марка

Модел

HIKVISION

DS-1280ZJ-XS

Цена

Монтажна основа за DS-2CE16C0T-IRx / DS-2CE16C0T-ITxx / DS-2CE16D0T-ITxx / DS2CE16D1T-IT3 / DS-2CE16D1T-IT5 / DS-2CE16D5T-IT3 / DS-2CE56C0T-IRMx / DS-2CE56D5TIRM / DS-2CE16F7T-IT3 / DS-2CE56F7T-ITM / DS-2CE16F1T-IT / DS-2CE56H1T-ITM / DS2CE16H1T-IT3 / DS-2CE16H1T-IT

€ 11

HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 1 / 1.3 МЕГАПИКСЕЛА (720p/960p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION

HD-TVI куполна камера; 1 Мегапиксел (720p@25 кад/сек); 1/4" Aptina CMOS
сензор; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 24 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR
филтър; DNR шумов филтър; избираем аналогов изход (TVI/CVBS); 12Vdc/500mA;
за вътрешен монтаж

Longse

(фиксирана цена
до изчерпване)

HD-TVI влагозащитена камера; 1 Мегапиксел (720p@25 кад/сек); 1/4" Aptina
CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 24 IR диода с обхват до 20 м; механичен
IR филтър; DNR шумов филтър; избираем аналогов изход (TVI/CVBS);
12Vdc/500mA; метален корпус; за външен монтаж (IP66)

Longse

(фиксирана цена
до изчерпване)

€ 16

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS вандалоустойчива куполна камера (4 in 1); 1.3
Мегапиксела (720p@25 кад/сек); 1/3" 960p CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален
обектив 2.8~12 mm; 36 IR диода с обхват до 30 м; механичен IR филтър; DNR
шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS);
12Vdc/700mA; метален корпус; за външен монтаж (IP66)

Longse

LIRDCTHC130J

€ 38

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS влагозащитена камера (4 in 1); 1.3 Мегапиксела
(720p@25 кад/сек); 1/3" 960p CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив
2.8~12 mm; 42 IR диода с обхват до 40 м; механичен IR филтър; DNR шумов
филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS);
12Vdc/700mA; метален корпус и включена стойка; за външен монтаж (IP66)

Longse

LIA40ETHC130J

€ 45

LIRDPTV100A
€ 15

LICG24TV100A

HD-TVI КАМЕРИ LONGSE

HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS вандалоустойчива куполна камера (4 in 1); 2
Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор;
0.01Lux; обектив 3.6 mm; 24 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; 3D
DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход
(TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/500mA; външен монтаж (IP66)

Longse

LIRDBTHC200FS

€ 36

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS влагозащитена камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD
1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Sony CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 30 IR
диода с обхват до 30 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR;
OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/500mA; метален
корпус и включена стойка; за външен монтаж (IP66)

Longse

LICG30THC200NA

€ 48

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD
1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Aptina CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив
2.8~12 mm; 21 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов
филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS);
12Vdc/700mA; за вътрешен монтаж

Longse

LCDNB20THC200N
A

€ 51

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS вандалоустойчива куполна камера (4 in 1); 2
Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор;
0.01Lux; варифокален обектив 2.8~12 mm; 36 IR диода с обхват до 30 м;
механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем
аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/700mA; метален корпус; за външен
монтаж (IP66)

Longse

LIRDCTHC200FS

€ 45

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS влагозащитена камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD
1080p@25 кад/сек); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален
обектив 2.8~12 mm; 42 IR диода с обхват до 40 м; механичен IR филтър; 3D
DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход
(TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/700mA; метален корпус и включена стойка; за
външен монтаж (IP66)

Longse

LIA40ETHC200FS

€ 47

HD-TVI/AHD/CVI/CVBS влагозащитена камера (4 in 1); 2 Мегапиксела (FullHD
1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Aptina CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив
2.8~12 mm; 4 HighPower LED IR диода с обхват до 60 м; механичен IR филтър;
3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход
(TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/1000mA; метален корпус и включена стойка; за
външен монтаж (IP66)

Longse

LBP60THC200NA

€ 70

HD-TVI/AHD камера в PIR датчик (неработещ); 2 Мегапиксела (FullHD
1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Starvis Back-illuminated CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole
обектив 3.7 mm; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; WDR; Defog; Sensup; OSD меню; 12Vdc/500mA; вътрешен монтаж

Longse

LPRCTHC200ESL

€ 54

Валидна от 20.04.2017 г.
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HD-TVI КАМЕРИ LONGSE

Снимка

Описание

Марка

Модел

HD-TVI мини камера; 1.3 Мегапиксела (1280x960@25 кад/сек); 1/3" Sony
CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 3.7 mm; DNR шумов филтър; 12Vdc/500mA

Longse

LMCM25TV130S

Цена
€ 42

PTZ HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION

HD-TVI/AHD/CVBS управляема PTZ камера; управление по коаксиалния кабел
при ползване на HD-TVI рекордер; 2 Мегапиксела (FullHD 1080p@25 кад/сек);
1/2.9'' Progressive Scan CMOS сензор; 0 Lux (IR on); 18X оптично увеличение
(обектив 4.7~84.6 мм); интелигентно IR осветление до 120 м; 220 preset
позиции/3 обходни маршрута; скорост на въртене: Pan: 120°/сек, Tilt: 60°/сек;
механичен IR филтър; RS-485 (Pelco D/P); избираем аналогов изход
(TVI/AHD/CVBS); -20~+60С; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита,
вкл. стенна стойка, 12Vdc/3A

Longse

PT7E118HTC200N
S

€ 259

4-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 4 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/H.264+; резолюция до 1
Мегапиксел 720p (1280x720) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 1
аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA;
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/8W; размери
200х200х45 mm

HIKVISION

DS-7104HGHI-F1

€ 52

8-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 8 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/H.264+; резолюция до 1
Мегапиксел 720p (1280x720) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 1
аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA;
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери
200х200х45 mm

HIKVISION

DS-7108HGHI-F1

€ 81

16-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 16 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/H.264+; резолюция до 1
Мегапиксел 720p (1280x720) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 1
аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA;
HIKVISION
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери
285х210х45 mm

DS-7116HGHI-F1

€ 132

8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (FullHD/25 к/с); компресия
H.264/H.264+; резолюция до 1 Мегапиксел 720p (1280x720) за TVI/до 720p за
AHD/CVI; скорост на запис (общо): 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1
SATA HDD (до 6ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart
Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 100Mbit LAN;
видеоизходи: HDMI/VGA; преглед и управление през Internet PC/мобилен
телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P
(HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD;
12Vdc/12W; размери 260х222х45 mm

HIKVISION

DS-7208HGHI-F1

€ 97

Опция - модел с 8 алармени входа/1 изход

HIKVISION

DS-7208HGHIF1/A

€ 124

16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16
HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (FullHD/25 к/с);
компресия H.264/H.264+; резолюция до 1 Мегапиксел 720p (1280x720) за
TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 400 кад/сек@720p/960H/D1
(real-time); до 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant
Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта;
100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA; преглед и управление през Internet
PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език;
без HDD; 12Vdc/12W; размери 260х222х45 mm

HIKVISION

DS-7216HGHI-F1

Опция - модел с 16 алармени входа/4 изхода

HIKVISION

DS-7216HGHIF1/A

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)

€ 161

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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€ 182

Снимка

Описание

Цена

Марка

Модел

4-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 4 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/H264+; резолюция до 2
Мегапиксела 1080p (1920x1080) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 40 кад/сек@1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA
HDD (до 6ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN;
видеоизходи: HDMI/VGA; преглед и управление през Internet PC/мобилен
телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P
(HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD;
12Vdc/8W; размери 200х200х45 mm

HIKVISION

DS-7104HQHIF1/N

€ 71

8-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 8 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/H.264+; резолюция до 2
Мегапиксела 1080p (1920x1080) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 80 кад/сек@1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA
HDD (до 6ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN;
видеоизходи: HDMI/VGA; преглед и управление през Internet PC/мобилен
телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P
(HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD;
12Vdc/12W; размери 200х200х45 mm

HIKVISION

DS-7108HQHIF1/N

€ 111

16-канален четирибриден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; поддържа 16 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери; компресия H.264/H.264+; резолюция до 2
Мегапиксела 1080p (1920x1080) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 160 кад/сек@1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA
HDD (до 6ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN;
HIKVISION
видеоизходи: HDMI (резолюция 4К)/VGA; преглед и управление през Internet
PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език;
без HDD; 12Vdc/20W; размери 285х210х45 mm

DS-7116HQHIF1/N

€ 176

4-канален трибриден HD-TVI/IP цифров рекордер; поддържа 4 HD-TVI или
аналогови камери (свободно избираемо) + 1 IP камера (1.3Mpx/25 к/с);
компресия H.264; резолюция до 2 Мегапиксела 1080p (1920x1080); скорост на
запис (общо): 48 кад/сек@1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 1
SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход;
функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта;
100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 315х242х45 mm

HIKVISION

DS-7204HGHISH/A

€ 103

8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (до 4.0Mpx); компресия
H.264/H.264+; резолюция до 3 мегапиксела (1920x1536) за канали 1-2, до
2 мегапиксела (1920x1080) за канали 3-8 за TVI/до 1080p за AHD/CVI;
скорост на запис (общо): 96 кад/сек@3MP/1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (realtime); до 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; 8 алармени входа/4
изхода; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции:
HIKVISION
пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/антисаботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA/BNC;
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери
315х242х45 mm

DS-7208HQHIF1/N/A

€ 145

16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16
HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (до 4.0Mpx); компресия
H.264/H.264+; резолюция до 3 мегапиксела (1920x1536) за канали 1-4, до
2 мегапиксела (1920x1080) за канали 5-16 за TVI/до 1080p за AHD/CVI;
скорост на запис (общо): 192 кад/сек@3MP/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1
(real-time); до 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 1 аудио вход/1 изход; 16 алармени
входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции:
пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/антисаботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI (резолюция
4К)/VGA/BNC; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон
(iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud);
управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W;
размери 380х320х48 mm

DS-7216HQHIF1/N/A

€ 238

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)

HIKVISION

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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Описание

Марка

Модел

Цена

32-канален трибриден HD-TVI/IP цифров рекордер; поддържа 32 HD-TVI или
аналогови камери (свободно избираемо) + 8 IP камери (FullHD/25 к/с);
компресия H.264; резолюция до 2 Мегапиксела 1080p (1920x1080); скорост на
запис (общо): 384 кад/сек@1080p, 800 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до 4
SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода;
функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 3 USB порта;
1Gbit LAN; RS-485; поддръжка на клавиатура; видеоизходи: HDMI/VGA; преглед
и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS
софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично
меню на Български език; без HDD; 220Vac/65W; размери 445х390х70 mm (1.5U
rack)

HIKVISION

DS-7332HGHI-SH

€ 857

4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 4 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (до 4.0Mpx); компресия
H.264/H.264+; резолюция до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI/до 720p за
AHD/CVI; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@3MP, 100
кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио
входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search;
аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция
на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи:
HDMI/VGA/BNC; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон
(iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud);
управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W;
размери 315х242х45 mm

HIKVISION

DS-7204HUHIF1/N

€ 128

4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 4 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери + 4 IP камери (до 8.0Mpx); до 8 IP камери
чрез заместване на канали; компресия H.264/H.264+; резолюция до 3
мегапиксела (1920x1536) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 60 кад/сек@3MP, 100 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1
SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход;
функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта;
100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA/BNC; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 315х242х45 mm

HIKVISION

DS-7604HUHIF1/N

8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (до 4.0Mpx); компресия
H.264/H.264+; резолюция до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI/до 720p за
AHD/CVI; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@3MP, 200
кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио
входа/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart
Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485;
видеоизходи: HDMI (резолюция 4К)/VGA/BNC; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 380х320х48 mm

HIKVISION

DS-7208HUHIF2/N

8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери + 8 IP камери (до 8.0Mpx); до 16 IP
камери чрез заместване на канали; компресия H.264/H.264+; резолюция до 3
мегапиксела (1920x1536) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 120 кад/сек@3MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2
SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио входа/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода;
функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта;
1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA/BNC; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380х320х48 mm

HIKVISION

DS-7608HUHIF2/N

Снимка

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920x1536)

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920x1536)

€ 145

€ 222

€ 258

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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Описание

Марка

Модел

Цена

16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16
HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (до 4.0Mpx); компресия
H.264/H.264+; резолюция до 3 мегапиксела (1920x1536) за TVI/до 720p за
AHD/CVI; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@3MP, 400
кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио
входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart
Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485;
видеоизходи: HDMI (резолюция 4К)/VGA/BNC; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380х320х48 mm

HIKVISION

DS-7216HUHIF2/N

€ 380

16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16
HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери + 16 IP камери (до 8.0Mpx); до 32 IP
камери чрез заместване на канали; компресия H.264/H.264+; резолюция до 3
мегапиксела (1920x1536) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 240 кад/сек@3MP, 400 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2
SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода;
функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта;
1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: HDMI/VGA/BNC; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/40W; размери 380х320х48 mm

HIKVISION

DS-7616HUHIF2/N

16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16
HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (до 8.0Mpx); до 18 IP
камери чрез заместване на канали; компресия H.264/H.264+; резолюция до 3
мегапиксела (1920x1536) за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис
(общо): 240 кад/сек@3MP, 400 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 4
SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода;
функции Instant Playback/Smart Search; аналитични функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 3 USB порта;
2x1Gbit LAN; RS-485; поддръжка на клавиатура; видеоизходи: HDMI 1
(резолюция 4К)/HDMI 2/VGA/BNC; преглед и управление през Internet
PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език;
без HDD; 220Vac/65W; размери 445х390х70 mm (1.5U rack)

HIKVISION

DS-7316HUHIF4/N

€ 746

4-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 4 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (до 5.0Mpx); компресия
H.264/H.264+; резолюция до 5 мегапиксела (2592х1944) за TVI/до 1080p за
AHD/CVI; скорост на запис (общо): 40 кад/сек@5MP, 60 кад/сек@3MP, 100
кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио
входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search;
аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция
на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи:
HDMI/VGA/BNC; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон
(iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud);
управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W;
размери 315х242х45 mm

HIKVISION

DS-7204HUHIF1/S

€ 142

8-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 8 HDTVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (до 5.0Mpx); компресия
H.264/H.264+; резолюция до 5 мегапиксела (2592х1944) за TVI/до 1080p за
AHD/CVI; скорост на запис (общо): 80 кад/сек@5MP, 120 кад/сек@3MP, 200
кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио
входа/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart
Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485;
видеоизходи: HDMI (резолюция 4К)/VGA/BNC; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 380х320х48 mm

HIKVISION

DS-7208HUHIF2/S

€ 226

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 5 МЕГАПИКСЕЛА
(2592x1944)

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 3 МЕГАПИКСЕЛА (1920x1536)

Снимка

€ 404

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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Описание

Марка

Модел

Цена

16-канален пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; поддържа 16
HD-TVI/AHD/CVI или аналогови камери + 2 IP камери (до 5.0Mpx); компресия
H.264/H.264+; резолюция до 5 мегапиксела (2592х1944) за TVI/до 1080p за
AHD/CVI; скорост на запис (общо): 160 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@3MP, 400
кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 2 SATA HDD (до 6ТВ/диск); 4 аудио
входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart
Search; аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485;
видеоизходи: HDMI (резолюция 4К)/VGA/BNC; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380х320х48 mm

HIKVISION

DS-7216HUHIF2/S

€ 414

АНАЛОГОВИ
ВИДЕОРЕКОРДЕРИ

5 МЕГАПИКСЕЛА

Снимка

АНАЛОГОВИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ (960Н)

16-канален 960H цифров видеорекордер; компресия H.264, скорост на запис
общо: до 400 к/с; за всеки канал: 25к/с @ WD1 (960×576); поддържа 16
аналогови + 2 IP камери (FullHD/25 к/с); 2 бр. USB порта; 2 SATA HDD (до
4ТВ/диск); 1 канал аудио/1 аудио изход; 16 алармени входа/4 изхода; мониторни
изходи: HDMI (1920x1080) + BNC + VGA; RS-485; преглед и управление през
LAN/Internet/мобилен телефон; P2P (HikCloud); аналитични функции; управлeние
с мишка и дистанционно; графично меню на Бълг. език; без HDD

DS-7216HWI-E2/A
HIKVISION

(фиксирана цена
до изчерпване)

Мрежова IP клавиатура с 10" TFT touch дисплей (1024x600), 4-осов joystick за
у-ние на устройства Hikvision, управление на до 2000 бр. у-ва, декодиране и
визуализация на до 16 стрийма (2х1080p), запис и експортиране на видео на USB
памет, 2хUSB 2.0, 1хHDMI, 1xDVI, WiFi, 1x1Gbit LAN порт, Android 4.4 OS,
12Vdc/PoE

HIKVISION

DS-1600KI

Kлавиатура за управление на DVR рекордери и PTZ камери по RS-485 порт, 1xUSB
2.0/1xRS232/1xRS485, LЕD дисплей 128x64 пиксела, 4-осов joystick за у-ние на
PTZ, 12Vdc/4.5W

HIKVISION

DS-1006KI

€ 235

USB джойстик за управление на DVR/NVR рекордери Hikvision и PC клиентски
софтуери, 3-осов joystick за у-ние с 2 бутона, поддържа Win XP/7/8, USB 2.0, 15
програмируеми бутона, LED панел за индикация, съвместим с множество PC CMS
клиентски софтуери (iVMS-4200/5200, Milestone и др.)

HIKVISION

DS-1005KI

€ 206

Софтуер за централизиран мониторинг по мрежа на устройства Hikvision (DVR,
хибридни DVR, IP камери, NVR). Поддръжа до 256 устройства, наблюдение на до
64 камери в един екран, поддържа 4 VGA монитора, допълнителни функции:
експортиране на видеоинформация на USB, централизирано получаване и
обработка на алармени сигнали от свързаните устройства, поддръжка на USB
джойстик

HIKVISION

iVMS-4200

Клиентски софтуер за наблюдение на всички устройства Hikvision (DVR, хибридни
DVR, IP камери, PC DVR платки) през мобилни у-ва (телефони и таблети с
опер. системи Apple iOS, Android, WinMobile). Поддръжа преглед на живо и на
запис, настройка на всеки канал, PTZ управление, HD версия за таблети с висока
резолюция

HIKVISION

iVMS-4500

CNB

DSL-21SA

€ 74

HD-TVI мини камера; 2 Мегапиксела (1920x1280@25 кад/сек); 2M CMOS
сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 2.8 mm; Широк динамичен обхват (120dB
WDR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR
шумов филтър; 12Vdc/500mA

HIKVISION

DS-2CS54D7T-PH

€ 68

Цветна мини камера с pinhole обектив 3.7 mm, 1/3" SONY CCD, 700 ТВ линии,
0.8Lux, размери 30х30 mm, 12Vdc

Catchview

CV-MN822HQ

€ 42

Цветна камера в PIR датчик (работещ), 1/3" SONY Super HAD CCD, иглен обектив
3.7 mm, 0.5 Lux / F2.0, 700 TВ линии, AGC/BLC/AES/ATW, 12Vdc/120mA

Catchview

CV-P316SQ

€ 45

Цветна камера в PIR датчик (неработещ), 1/3" SONY Super HAD CCD, иглен
обектив 3.7 mm, 0.5 Lux (0 Lux с вкл. IR), 700 TВ линии, вградено IR
осветление до 10 м. (15 IR диода), 12Vdc/350mA

Catchview

CV-P184Q

€ 43

€ 123

СОФТУЕР

АКСЕСОАРИ И СОФТУЕР-HIKVISION

АКСЕСОАРИ И СОФТУЕР - HIKVISION

безплатно

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ

Цветна камера в пожарен датчик, 600 ТВ линии, 1/3" SONY Super HAD CCD, 0.5
lux, обектив 3.8 mm, вграден микрофон, размери 89.5 x 63 mm, 12Vdc

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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LPR камера

Снимка

Цена

Описание

Марка

Модел

Мегапикселова IP камера в PIR датчик (неработещ), 1/3" CMOS сензор,
резолюция 1.3 Мегапиксела (1280x960@25 кад/сек), компресия H.264, иглен
обектив 3.7 mm, 0.6 Lux (0 Lux с вкл. IR), вградено IR осветление (940nm) до
10 м., ONVIF 2.3 съвместимост, 12Vdc/PoE

Catchview

CV-IPP185-1.3M

€ 60

IR LAB

CIR-HVI97WP

€ 486

Моторизирана мини-куполна камера за външен монтаж, 1/3” SONY Super HAD II
CCD + Effio-E, 0.001 Lux, 650 ТВ линии (Цветно)/700 (ч/б), 22X оптично
увеличение (3.9~85.5mm), IR осветление до 100м, скорост на въртене 200°/сек,
управление по RS-485 (Pelco-D/Pelco-P), 220 preset позиции, безконечно въртене
°,
на 360 IP66, вкл. стенна стойка, 12Vdc (4A)

Longse

Фиксирана цена
(до изчерпване)

€ 165

Клавиатура с LCD дисплей, 3-осов джойстик, съвместима с управляеми камери
Longse, RS-485/RS-232(PC), максимална дистанция на комуникация 1200м., 12Vdc

Longse

SDK55

€ 89

КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА НОМЕРА

Комплект камера за разпознаване на рег. табели на МПС на разстояние 5 до 30
метра - при скорост до 180km/h; IR-pass филтър, IR LED осветление; 700 TVL
резолюция, варифокален обектив с автоматична бленда 10~40mm (8°~33°),
ATW, BLC, AGC, за външен монтаж с отопление и вентилация (IP66), 12Vdc
(1300mA Max)

УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ВЪНШЕН
МОНТАЖ

УПРАВЛЯЕМИ МИНИ
КАМЕРИ

УПРАВЛЯЕМИ МИНИ КАМЕРИ

PT6A022

УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

Моторизирана куполна камера с IR осветление, Ден/Нощ, IR-cut филтър, 1/3"
SONY CCD, 700 ТВ линии (Color)/750 ТВ линии (B/W), 0.02 Lux (Color)/ 0.002 Lux
(B/W), 23Х оптично увеличение (16Х цифрово), интелигентно IR
осветление до 100м, Широк динамичен обхват (D-WDR), 3D шумов филтър (3D
DNR), OSD, 256 preset позиции, 8 патрула/4 обхода,въртене на 360°, управление
по RS-485/Pelco-D/Р, нагревател, вентилатор, за вън. монтаж IP66 (-30°С~65°С),
24Vac/30W

HIKVISION

Стенна стойка за PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1602ZJ

€ 19

Стойка за монтаж на стълб (ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1602ZJ-POLE

€ 27

Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1602ZJCORNER

€ 27

Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1663ZJ

€9

Варифокален обектив с автоматична бленда (DC), 1/2.7", 3.5-8mm, F1.4, вградена
IR корекция

Ricom

TT03508D.IR

€ 16

Варифокален обектив, автоматична бленда (DC), 1/2.7", 2.8~12.0mm, F1.4,
вградена IR корекция

Ricom

TT02812D.IR-SD

€ 31

HIKVISION

DS-M7504
видео

€ 546

DS-M7504/GW

€ 681

CV-DVR509+C618

€ 191

DS-2AE7023I-A

€ 425

(до изчерпване)

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ

ОБЕКТИВИ

ВАРИФОКАЛНИ ОБЕКТИВИ С АВТОМАТИЧНА БЛЕНДА (DC)

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ
4-канален HD-TVI видеорекордер за видеонаблюдение и запис в превозни
средства; компресия H.264 с Dual Stream технология, скорост на запис: общо
100 к/с; за всеки канал: 25к/с @ 720p (1280х720); USB2.0 порт за архивиране;
слот за 2.5'' HDD/SSD диск; слот за SDHC карта за запис; 2 канала аудио;
аналогов мониторен изход; алармен вход/изход, RS485; RJ45 мрежов порт; GPS
приемник с външна антена; Anti-shock технология; програмируем режим на
включване/изключване; захранване 6~36VDC (5W max)
Модел с вграден 3G / GPRS модул със слот за SIM карта
Портативен мини-рекордер (DVR) в комплект със скрита камера; вграден 2''
LCD екран; запис в реално време в резолюция 640х480 (25 кад/сек); компресия
MPEG-2; вградена памет 45MB + слот за mini SD Карта (до 4GB); USB порт за РС;
Li-ion батерия 5V/1200mA; размери 90х65х20 mm; зарядно устройство. Комплект с
миниатюрна камера с 6 mm обектив с различни накрайници (копче, pinhole),
аудио.

Catchview

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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Описание

Марка

Модел

Цена

Портативен мини-рекордер ключодържател, вградена камера, запис в AVI
формат (720x480 при 25 кад/сек), вграден микрофон, възможност за снимки в
JPEG (1.3Mpx), вградена Li-Pol батерия 160mAh, зареждаща се през USB порта,
слот за miniSD Карта (4GB карта в комплектацията), mini-USB порт за връзка с РС

Catchview

CV-KEY800R4

€ 22

Камера видео-шпионка; бърз и лесен монтаж; CMOS камера (150° ъгъл) + 3.5''
TFT дисплей; ел. звънец с 16 тона; функция "snapshot" снимка; работа с 3 бр.
батерии АА (не са включени в комплекта)

Catchview

CV-DV112

€ 79

STR

STR-7008

€ 199

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ

Снимка

Супер компактен 8-канален цифров рекордер с вграден 10.2'' LCD екран;
компресия Standard H.264; запис с общо 200 к/с при CIF (352×288); 50 к/с при
4CIF (704×576); 2 USB2.0 порта; 1хSATA 2.5'' HDD; 4 аудио входа/1 изход; 4
алармени входа/1 изход; RS-485; DUAL STREAM с настройка на трафика по
мрежа; преглед през LAN/Internet/мобилни у-ва (Apple iOS; Android; Win Mobile;
Symbian); CMS софтуер; управлeние с USB мишка или touch screen преден панел;
МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ; дистанционно управление; размери: 300х210х25mm;
без HDD

HDD ДИСКОВЕ

SATA ТВЪРДИ ДИСКОВЕ ОПТИМИЗИРАНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на
твърд диск 500GB

WD5000AVDS

€ 68

Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на
твърд диск 1000GB

WD10PURX

€ 75

Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на
твърд диск 2000GB

WD20PURX

€ 107

Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на
твърд диск 3000GB

WD30PURX

€ 149

Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на
твърд диск 4000GB

WD40PURX

€ 200

Доставка, монтаж в цифров рекордер, настройка и гаранционна подръжка на
твърд диск 6000GB

WD60PURX

€ 357

IP Видеонаблюдение

инфо
видео

МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ PANASONIC (http://business.panasonic.co.uk/security-solutions/)

Компактна HD корпусна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция
1.3Mpx/720p (1280x960@25 кад/сек); 1/3'' MOS сензор; обектив f=3.54 мм.;
0.05Lux(Color) / 0.03Lux(B/W) (Sens Up 16x); 12Vdc/PoE

Panasonic

WV-SP105

€ 195

Full HD корпусна IP камера Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG; резолюция
2.0Mpx/1080p (1920x1080@60 кад/сек); 1/2.8'' MOS сензор; 0.01Lux
(Color)/0.004Lux (B/W); двупосочно аудио; 3 алармени входа/2 изхода; Day/Night
функция с механичен IR филтър; Auto Back Focus (ABF) за дистанционно
фокусиране; широк динамичен обхват (Super Dynamic 144dB WDR); Adaptive
Black Stretch (ABS); Video motion detection; ROI зони на кодиране; Fog
compensation; HLC; слот за SDXC карта (до 128GB); аналогов изход; без обектив;
12Vdc (5.6W)/PoE

Panasonic

WV-S1131

€ 414

Компактна HD куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция
2.0Mpx/1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/3'' MOS сензор; 0.1Lux (Color)/0.08Lux
(B/W); фиксиран обектив (2.8 мм); Day/Night функция с механичен IR филтър;
широк динамичен обхват (Super Dynamic 122dB WDR); Adaptive Black Stretch
(ABS); Video motion detection; технология Face WDR; Fog compensation; HLC; зони
на кодиране (VIQS); слот за SDXC карта (до 128GB); компактен дизайн; за
вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE

Panasonic

WV-SFN130

€ 366

Валидна от 20.04.2017 г.
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Марка
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Цена

Full HD куполна IP камера Ден/Нощ; Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG; резолюция
2.0Mpx/1080p (1920x1080@60 кад/сек); 1/3'' MOS сензор; 0.012Lux
(Color)/0.006Lux (B/W); моторизиран варифокален обектив (2.8~10мм);
двупосочно аудио; 3 алармени входа/2 изхода; Day/Night функция с механичен IR
филтър; Auto Back Focus (ABF) за дистанционно фокусиране; широк динамичен
обхват (Super Dynamic 144dB WDR); Adaptive Black Stretch (ABS); Video motion
detection; ROI зони на кодиране; Fog compensation; HLC; слот за SDXC карта (до
128GB); аналогов изход; за вътрешен монтаж; 12Vdc (5.6W)/PoE

Panasonic

WV-S2131

€ 488

Full HD куполна IP камера Ден/Нощ; Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG; резолюция
2.0Mpx/1080p (1920x1080@60 кад/сек); 1/3'' MOS сензор; 0.012Lux
(Color)/0.006Lux (B/W); моторизиран варифокален обектив (2.8~10мм); IR
осветление до 30 м; двупосочно аудио; 3 алармени входа/2 изхода; Day/Night
функция с механичен IR филтър; Auto Back Focus (ABF) за дистанционно
фокусиране; широк динамичен обхват (Super Dynamic 144dB WDR); Adaptive
Black Stretch (ABS); Video motion detection; ROI зони на кодиране; Fog
compensation; HLC; слот за SDXC карта (до 128GB); аналогов изход;
вандалоустойчива (IK10); за вътрешен монтаж; 12Vdc (6.8W)/PoE

Panasonic

WV-S2231L

€ 634

Full HD куполна IP камера Ден/Нощ; Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG; резолюция
2.0Mpx/1080p (1920x1080@60 кад/сек); 1/3'' MOS сензор; 0.012Lux
(Color)/0.006Lux (B/W); моторизиран варифокален обектив (2.8~10мм); IR
осветление до 40 м; двупосочно аудио; 3 алармени входа/2 изхода; Day/Night
функция с механичен IR филтър; Auto Back Focus (ABF) за дистанционно
фокусиране; широк динамичен обхват (Super Dynamic 144dB WDR); Adaptive
Black Stretch (ABS); Video motion detection; ROI зони на кодиране; Fog
compensation; HLC; слот за SDXC карта (до 128GB); аналогов изход;
вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66) -40~50C; 12Vdc (9W)/PoE

Panasonic

WV-S2531LN

€ 699

Full HD корпусна IP камера Ден/Нощ; Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция
2.0Mpx/1080p (1920x1080@60 кад/сек); 1/3'' MOS сензор; 0.07Lux
(Color)/0.01Lux (B/W)/0Lux (IR on); моторизиран варифокален обектив
(2.8~10мм); IR осветление до 30 м; Day/Night функция с механичен IR
филтър; Auto Back Focus (ABF) за дистанционно фокусиране; широк динамичен
обхват (WDR); Adaptive Black Stretch (ABS); Video motion detection; технология
Face WDR; Fog compensation; HLC; зони на кодиране (VIQS); слот за SDXC карта
(до 128GB); аналогов изход; вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66)
-30~50C; PoE

Panasonic

WV-SPW532L

€ 349

HD PTZ управляема куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MPEG4/MJPEG;
резолюция 1.3Mpx/720p (1280x960@25 кад/сек); 1/3'' MOS сензор;
0.031Lux(Color) / 0.004Lux(B/W) (Sens Up 16x); 18х оптично увеличение (36х
допълнително увеличение при VGA резолюция, 12х цифрово); двупосочно аудио;
алармен вход/изход; Day/Night функция с механичен IR филтър; широк
динамичен обхват (Mega Super Dynamic); Автоматично проследяване;
технология Face WDR; детекция на лица; слот за SD карта; аналогов изход; за
вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE

Panasonic

WV-SC385

€ 1,219

HD PTZ управляема куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MPEG4/MJPEG;
резолюция 1.3Mpx/720p (1280x960@25 кад/сек); 1/3'' MOS сензор;
0.031Lux(Color) / 0.004Lux(B/W) (Sens Up 16x); 18х оптично увеличение (36х
допълнително увеличение при VGA резолюция, 12х цифрово); двупосочно аудио;
алармен вход/изход; Day/Night функция с механичен IR филтър; широк
динамичен обхват (Mega Super Dynamic); Автоматично проследяване;
технология Face WDR; детекция на лица; слот за SD карта; аналогов изход; за
външен монтаж (IP66) -30~55C; 24Vаc/PoE+ (802.3at)

Panasonic

WV-SW395A

€ 1,503

FULL HD PTZ управляема куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MPEG4/MJPEG;
резолюция 2.4Mpx/1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/3'' MOS сензор;
0.5Lux(Color) / 0.06Lux(B/W) (Sens Up 16x); 30х оптично увеличение (90х
допълнително увеличение при VGA резолюция, 12х цифрово); двупосочно аудио;
алармен вход/изход; Day/Night функция с механичен IR филтър; широк
динамичен обхват (Mega Super Dynamic); Автоматично проследяване;
технология Face Super Dynamic; детекция на лица; слот за SD карта; аналогов
изход; за външен монтаж (IP66) -30~55C; 24Vаc/PoE+ (802.3at)

Panasonic

WV-SW598

€ 2,551

Стенна стойка за WV-SC385 (прозрачен или опушен купол)

Panasonic

WV-Q154SE

€ 197

Стенна стойка за PTZ камери Panasonic за външен монтаж

Panasonic

PTZ_WM/SILVER

€ 83

Компактна IP камера; H.264/MJPEG; резолюция 1.3Mpx/720p (1280x960@25
кад/сек); 1/4'' CMOS сензор; 0.9Lux(цветно) / 0.6Lux(B/W); вграден обектив
3.6mm; детекция на движение; Adaptive Black Stretch (ABS); 3D DNR филтър;
220Vac

Panasonic

BL-VP104E

€ 133

МРЕЖОВИ PTZ IP КАМЕРИ

МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ
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Панорамна 360° мегапикселова IP камера; H.264/MPEG4/MJPEG; fish-eye обектив
0.83 мм, резолюция 3.1Mpx/1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/3'' MOS сензор;
0.1Lux(Color) / 0.08Lux(B/W); двупосочно аудио; алармен вход/изход; софтуерна
Day/Night функция; широк динамичен обхват (Super Dynamic 6); Adaptive Black
Stretch (ABS); технология Face WDR; детекция на лица; слот за SDXC карта;
12Vdc/PoE; различни панорамни режими на преглед: 360° Fisheye/180°
Panorama/4 отделни камери/Quad/ виртуална 3D PTZ функция; за вътрешен
монтаж; 12Vdc/PoE

Panasonic

WV-SF438

€ 643

16-канален мрежов рекордер (NVR), запис в H.264/MPEG4/MJPEG формати;
графичен интерфейс и управление с мишка; HDMI FullHD мониторен изход/Spot
мониторен изход (BNC); 9 алармени входа; 1Gbps LAN порт; ONVIF съвместимост;
220Vac; вграден дисков масив 4ТВ

Panasonic

WJNV200CH16/4TB

€ 1,135

9-канален мрежов рекордер (NVR); разширяем до 32 канала; запис в
H.264/MPEG4/MJPEG формати; графичен интерфейс и управление с мишка; HDMI
FullHD мониторен изход/Spot мониторен изход (BNC); 9 алармени входа; 2 х
1Gbps LAN порт; ONVIF съвместимост; 220Vac; вграден дисков масив 4ТВ

Panasonic

WJ-NV300/4TB

€ 2,269

64-канален мрежов рекордер (NVR); разширяем до 128 канала; запис в
H.265/H.264/MJPEG формати; управление през IE браузър; поддържа общо до 54
HDD диска (9 HDD в рекордера и още до 5 бр. разширителни масиви WJ-HDE400 с
по 9 HDD диска всеки); RAID 1/5/6; 2 х HDMI мониторни изхода (HDMI 1: 4K UHD /
HDMI 2: 1920x1080); 2 x 1Gbps LAN порта; до 16 едновременни клиента;
220Vac/125W; вграден масив 12ТВ (опция - 30/42/54ТВ)

Panasonic

WJ-NX400/12TB

€ 7,556

Управляваща мрежова клавиатура с Jog shuttle бутон; LAN порт 10/100Mbps; RS485 интерфейс; LCD дисплей; отделен модул с 3D джойстик; управлява до 256
устройства; ергономичен дизайн с възможност за регулиране на наклона и нисък
център на тежестта

Panasonic

WV-CU950

€ 1,253

Професионален CMS софтуерен пакет, поддържащ всички камери и рекордери
Panasonic; поддържа видеопотоци във формат 4:3 и 16:9 HD монитори;
възможност за преглед на записаната в H.264 формат видеоинформация в
SD/SDHC картата; поддръжка на резолючия 4К; поддръжка на до 100 рекордера,
64 енкодера и 256 директно свързани камери; до 6400 камери, свързани в
рекордери Panasonic и до 256 камери, свързани в енкодери; визуализация на до
16 камери в H.264 режим 1.5 Mbps; поддръжка на клавиатура WV-CU950;
поддръжка на до 3 монитора/20 екрана

Panasonic

WV-ASM300W

€ 1,024

Разширителен софтуерен модул за WV-ASM300W, добавя поддръжка на до 6
монитора/68 екрана

Panasonic

WV-ASE202

€ 512

Опция: Лиценз за добавяне на 8 допълнителни канала на рекордер NV300

Panasonic

WJ-NVE30W

€ 770

Опция: Лиценз за отключване на бизнес аналитични функции на рекордер
NV300 – позволява да бъдат добавени аналитични функции Броене на хора;
Детекция на лица; Детекция на пол и възраст

Panasonic

WJ-NVF30W

€ 830

Опция: Лиценз за отключване на бизнес аналитични функции на рекордер
NV200 – позволява да бъдат добавени аналитични функции Броене на хора;
Детекция на лица; Детекция на пол и възраст

Panasonic

WJ-NVF20Е

€ 358

Опция: Лиценз за добавяне на аналитични функции (i-VMD) към IP камери
Panasonic - детекция на лица; навлизане в зона; престой в зона; детекция на
посока на движение; промяна в кадъра/саботаж; пресичане на виртуална линия;
оставен/изчезнал предмет. Заплаща се на камера.

Panasonic

WV-SAE200

€ 198

Специализиран софтуер за разпознаване на лица (изисква отделен РС сървър);
възможност за запис и сравняване на разпознатите лица с лица от изготвена
база данни (до 1000 лица) с генериране на аларми; преброяване на разпознатите
лица; анализ на пол/възраст; визуализация на статистика; възможност за експорт
на данните в CSV формат. Включени лицензи за 4 бр. камери, възможност за
разширение до 20 камери на сървър. Препоръчителни изисквания за РС сървър:
Intel® Xeon® series or CoreTM i7 processor 2.33 GHz (4 core 8 thread)/ 16GB RAM/
1 TB HDD/ MS Windows Server 2008 R2/ Windows 7 Pro SP1 64bit

Panasonic

WV-ASF900W

€ 9,181

Опция: Лиценз за добавяне на 1 бр. камера към WV-ASF900W

Panasonic

WV-ASFE901W

€ 764

Опция: Лиценз за добавяне на 4 бр. камера към WV-ASF900W

Panasonic

WV-ASFE904W

€ 2,519

Разширителен софтуерен модул за WV-ASM300W, добавя поддръжка за работа
със софтуера за разпознаване на лица WV-ASF900W в CMS софтуера WVASM300W - търсене на лица, генериране на справки и др.

Panasonic

WV-ASE231W

€ 788

СОФТУЕР / РАЗШИРИТЕЛНИ МОДУЛИ

NVR

360° IP КАМЕРИ
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IP micro
2000

Компактна IP мини камера Ден/Нощ; резолюция HD 720p (1280x720@25 кад/сек); 1/4''
CMOS сензор; обектив f=2.5 мм (89° зрителен ъгъл); 1 Lux@F2.8; H.264/MJPEG Quad
stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); вграден микрофон и говорител;
детекция на движение/тампер/звук; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC
карта (до 2ТВ); вътрешен монтаж; 5Vdc/PoE (4.66W)

BOSCH

NPC-20012-F2

€ 228

Flexidome
2000

Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция HD 720p (1280x720@25
кад/сек); 1/4'' CMOS сензор; обектив f=2.5 мм (89° зрителен ъгъл); 1 Lux@F2.8;
H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR);
микрофон; детекция на движение/тампер/звук; маскиране на зони; Pixel counter;
слот за micro SDXC карта (до 2ТВ); вътрешен монтаж; 12Vdc/24Vdc/PoE (3.84W)

BOSCH

NUC-21012-F2

€ 216

Flexidome
2000

Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция FullHD 1080p (1920x1080@25
кад/сек); 1/2.7'' CMOS сензор; обектив f=4.37 мм (67,4° зрителен ъгъл); 1
Lux@F2.0; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър
(iDNR); детекция на движение/тампер; маскиране на зони; Pixel counter; слот за
micro SDXC карта (до 2ТВ); външен монтаж (IP66/IK08); 12Vdc/24Vdc/PoE (3.84W)

BOSCH

NUC-51022-F4

€ 459

Flexidome
4000

Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция HD 720p (1280x720@25
кад/сек); 1/2.7'' CMOS сензор; варифокален обектив 3.3~10 мм; IR осветление до
15 м; 0.24 Lux; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър
(iDNR); WDR 76dB; детекция на движение/тампер; маскиране на зони; Pixel
counter; слот за micro SDXC карта (до 2ТВ); аудио вход/изход; алармен
вход/изход; вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE (6W)

BOSCH

NII-41012-V3

€ 357

Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция FullHD 1080p (1920x1080@25
кад/сек); 1/2.7'' CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3~10 мм с
дистанционна настройка; IR осветление до 15 м; 0.24 Lux; H.264/MJPEG Quad
stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на
движение/тампер; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до
2ТВ); аудио вход/изход; алармен вход/изход; вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE (6W)

BOSCH

NII-50022-A3

€ 558

Вандалоустойчива куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция HD 720p
(1280x720@25 кад/сек); 1/2.7'' CMOS сензор; варифокален обектив 3.3~10 мм; IR
осветление до 15 м; 0.24 Lux; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен
шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на движение/ тампер; маскиране на
зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2ТВ); аудио вход/изход; алармен
вход/изход; външен монтаж (IP66/IK10); 12Vdc/PoE (6W)

BOSCH

NDI-41012-V3

€ 425

Вандалоустойчива куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция FullHD
1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7'' CMOS сензор; варифокален обектив 3~10
мм; IR осветление до 15 м; 0.24 Lux; H.264/MJPEG Quad stream компресия;
интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на движение/ тампер;
маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2ТВ); аудио
вход/изход; алармен вход/изход; външен монтаж (IP66/IK10); 12Vdc/PoE (6W)

BOSCH

NDI-50022-A3

€ 619

IP bullet 4000

IP камера Ден/Нощ; резолюция HD 720p (1280x720@25 кад/сек); 1/2.9'' CMOS
сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~12 мм с дистанционна настройка;
IR осветление до 30 м; 0.07 Lux (Color)/0.05 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream
компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на
движение/тампер; маскиране на зони; Pixel counter; аудио вход/изход; алармен
вход/изход; външен монтаж (IP66/IK08); 12Vdc/PoE (13.2W)

BOSCH

NTI-40012-A3S

€ 473

IP bullet 5000

IP камера Ден/Нощ; резолюция FullHD 1080p (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9''
CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 2.7~12 мм с дистанционна
настройка; IR осветление до 30 м; 0.07 Lux (Color)/0.05 (B/W); H.264/MJPEG Quad
stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 76dB; детекция на
движение/тампер; маскиране на зони; Pixel counter; аудио вход/изход; алармен
вход/изход; външен монтаж (IP66/IK08); 12Vdc/PoE (13.2W)

BOSCH

NTI-50022-A3S

€ 609

Снимка

Описание

Flexidome 5000 Flexidome 4000
Flexidome 5000
outdoor
outdoor
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€ 952

ИНТЕЛИГЕНТНИ IP КАМЕРИ С ВГРАДЕНИ АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ (BOSCH IVA)

Интелигентна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция FullHD 1080p
(1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8'' CMOS сензор; моторизиран автофокус; 0.014
Lux (Color)/0.0047 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен
шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; Defog; детекция на движение/ тампер;
вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA); маскиране на
зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2ТВ); аудио вход/изход; алармен
вход/изход; аналогов CVBS изход (PAL); за вътрешен монтаж/монтаж в кожух;
12Vdc/PoE (7.2W)

BOSCH

NBN-73023-BA

Интелигентна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция FullHD 1080p
(1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8'' CMOS сензор; моторизиран варифокален
обектив 3~9 мм; 0.0075 Lux (Color)/0.0011 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream
компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; Defog; детекция на
движение/ тампер; вградени в камерата интелигентни функции (Bosch
IVA); маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2ТВ); аудио
вход/изход; алармен вход/изход; аналогов CVBS изход (PAL); външен
монтаж/вандалоустойчива (IP66/IK10); 12Vdc/PoE (7.2W)

BOSCH

NIN-73023-A3AS

BOSCH

NUC-52051-F0

Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Mегапиксела (FullHD
1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.11 Lux (Color), 0.022 Lux
(B/W); 30X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.3~129 мм);
интелигентно IR осветление до 180м. с автоматично регулиране в
зависимост от увеличението; 256 preset позиции/24 зони за маскиране;
механичен IR филтър; H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов
филтър (iDNR); WDR 76dB; Defog; слот за micro SDXC карта (до 2ТВ); аудио
вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; -40~+60С; за външен монтаж (IP66),
24Vac/PoE+/27.5W

BOSCH

NEZ-5230-IRCW4

Стойка за стенен монтаж на камера NEZ-5230-IRCW4

BOSCH

VEZ-A5-WMB

€ 57

16-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ
капацитет: 256Mbps; компресия H.265/H.264/MPEG4; резолюция на запис до 8
Mpx/4K; визуализация: до 2x4K/8x1080p камери; до 2хSATA твърди диска (до
6ТВ/диск); 4 алармени входа/2 изхода; 1 аудио изход; 2 USB порта; 2x1Gbit LAN;
HDMI + VGA мониторни изходи (до 4K); ф-ция SmartSearch; поддръжка на
ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон
(iOS/Android); CMS софтуер Bosch Video Client (BVC); DDNS услуга; управлeние с
мишка; графично меню; без HDD; 12Vdc/5A; размери 375х323х53 mm

BOSCH

DDN-2516-200N00

€ 457

32-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ
капацитет: 320Mbps; компресия H.265/H.264/MPEG4; резолюция на запис до 12
Mpx/4K; визуализация: до 4x4K/16x1080p камери; до 2хSATA твърди диска (до
6ТВ/диск); 4 алармени входа/2 изхода; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN;
HDMI + VGA мониторни изходи (до 4K); ф-ция SmartSearch; поддръжка на
ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон
(iOS/Android); CMS софтуер Bosch Video Client (BVC); DDNS услуга; управлeние с
мишка; графично меню; без HDD; 12Vdc/5A; размери 375х323х53 mm

BOSCH

DDN-3532-200N00

€ 641

32-канален мрежов рекордер (NVR), вградени 4х2ТВ HDD, 4хUSB 2.0 / 1хUSB 3.0
порта, е-SATA порт, мониторни изходи: VGA/DVI, 1Gbit LAN порт, Windows Storage
Server 2008 OS, Bosch BVMS софтуер, мобилен клиент за Apple iOS (Bosch Video
Security), 220Vac

BOSCH

DIP-3042-4HD

CMS софтуер за преглед на живо, възможност за връзка към DVR/NVR/IP камери,
до 20 камери в един екран, избираеми квадратирани изгледи, експортиране на
записи от DVR/NVR/SD карти, безплатна версия до 16 IP камери/128 камери от
DVR у-ва, поддръжка на 2 монитора

BOSCH

Bosch Video Client

AUTODOME IP 5000 HD

FLEXIDOME IP
panoramic 5000 IC

DINION IP 7000
HD

Общи интелигентни функции за BOSCH IVA (Intelligent Video Analysis), вградени в камерата:
пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал)
предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение/детекция на лица/детекция на
звук; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвят с опция
за класифициране в групи (до 4)

FLEXIDOME IP
starlight 7000

BOSCH IVA

Снимка

€ 1,178

ПАНОРАМНА 360° IP КАМЕРА BOSCH

Интелигентна панорамна 360° IP камера Ден/Нощ; резолюция 1792x1792@15
кад/сек); 1/3'' 5MP CMOS сензор; fish-eye обектив 1.19 мм; 0.36 Lux (Color)/0.12
(B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; различни режими на преглед:
1х360°/2х180°/E-PTZ/Quad view; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 81dB;
ROI зони на кодиране; детекция на движение/ тампер; Defog; маскиране на
зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2ТВ); вграден микрофон; за
вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE (3.6W) Опция: Модел за външен монтаж NUC52051-F0E - 649 EUR

€ 481

УПРАВЛЯЕМИ PTZ IP КАМЕРИ BOSCH

€ 1,620

Bosch Video DIVAR IP
Client
3000 NVR

DIVAR network
3000

DIVAR network
2000

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) BOSCH

€ 2,957
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€0

Модел

Цена

Корпусна IP камера; H.264/MJPEG; резолюция 2.0 Мегапиксела (1920x1080@60
кад/сек); 1/2.8'' CMOS сензор; 0.1 lux (color)/0.03 lux (B/W); двупосочно аудио;
алармен вход/изход; софтуерен Day/Night режим; ф-ции P-Iris/Defog; 120db
WDR; 3D цифров шумов филтър (SSNRIII), подобрен динамичен обхват
(SSDR); слот за SDXC карта; аналогов изход; функции за видеоанализ
(виртуална линия/вход-изход/оставен-изчезнал обект/детекция на лица);
12Vdc/24Vac/PoE

SNB-6003P

€ 316

Куполна IP камера Ден/Нощ с IR осветление; H.264/MJPEG; резолюция 2.0
Мегапиксела (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор; фиксиран обектив
3.6 mm (хоризонтален ъгъл 86.5°); IR осветление до 15 м; 0.15 lux (color)/0 lux
(IR on); механичен IR филтър; BLC; 3D цифров шумов филтър (SSNRIII);
подобрен динамичен обхват (SSDR); Lens distortion compensation (LDC); вграден
микрофон; слот за microSDHC карта; за вътрешен монтаж; PoE/5.9W

SND-L6013R

€ 137

Куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция 2.0 Мегапиксела
(1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор; варифокален обектив 2.8~12 mm
(хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR осветление до 15 м; 0.095 lux (color)/0 lux
(IR on); механичен IR филтър; BLC; 3D цифров шумов филтър (SSNRIII);
подобрен динамичен обхват (SSDR); Lens distortion compensation (LDC); вграден
микрофон; слот за SDHC карта; за вътрешен монтаж; PoE/5.4W

SND-L6083RP

€ 267

Куполна IP камера Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG; резолюция 2.0 Мегапиксела
(1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор; варифокален обектив 2.8~12 mm
(хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR осветление до 20 м; 0.095 lux (color)/0 lux
(IR on); механичен IR филтър; 120db WDR; BLC; 3D цифров шумов филтър
(SSNRIII); подобрен динамичен обхват (SSDR); Lens distortion compensation
(LDC); вграден микрофон; слот за microSDХC карта (до 128GB); за вътрешен
монтаж; 12Vdc(5.5W)/PoE(6.7W)

QND-6070R

€ 338

Вандалоустойчива куполна IP камера Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG;
резолюция 2.0 Мегапиксела (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор;
варифокален обектив 2.8~12 mm (хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR
осветление до 30 м; 0.095 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; 120db
WDR; BLC; 3D цифров шумов филтър (SSNRIII); подобрен динамичен обхват
(SSDR); Lens distortion compensation (LDC); еднопосочно аудио; алармен
вход/изход; слот за microSDХC карта (до 128GB); за външен монтаж IP66 (30C~55C)/IK10; 12Vdc(5.5W)/PoE(6.7W)

QNV-6070R

€ 338

Куполна IP камера Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG; резолюция 4.0 Мегапиксела
(2592x1520@20 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор; моторизиран варифокален
обектив 2.8~12 mm (хоризонтален ъгъл 109.7°~26°); IR осветление до 20 м;
0.15 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; 120db WDR; BLC; 3D цифров
шумов филтър (SSNRIII); Lens distortion compensation (LDC); вграден
микрофон; алармен вход/изход; слот за MicroSDXC карта (до 128GB); за
вътрешен монтаж; 12Vdc(6.4W)/PoE(7.2W)

QND-7080R

€ 432

Вандалоустойчива IP камера Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG; резолюция 4.0
Мегапиксела (2592x1520@20 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор; моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 mm (хоризонтален ъгъл 109.7°~26°); IR
осветление до 30 м; 0.15 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; 120db
WDR; BLC; 3D цифров шумов филтър (SSNRIII); Lens distortion compensation
(LDC); еднопосочно аудио; алармен вход/изход; слот за MicroSDXC карта (до
128GB); за външен монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; 12Vdc(6.4W)/PoE(7.2W)

QNV-7080R

€ 465

Корпусна IP камера Ден/Нощ с IR осветление; H.264/MJPEG; резолюция 2.0
Мегапиксела (1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор; фиксиран обектив
3.6 mm (хоризонтален ъгъл 86.5°); IR осветление до 20 м; 0.15 lux (color)/0 lux
(IR on); механичен IR филтър; BLC; 3D цифров шумов филтър (SSNRIII);
подобрен динамичен обхват (SSDR); Lens distortion compensation (LDC);
еднопосочно аудио; слот за SDHC карта; за външен монтаж IP66 (-30C~55C);
PoE/5.7W

SNO-L6013R

€ 137

Снимка

Описание

Марка

МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ SAMSUNG/HANWHA TECHWIN

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ SAMSUNG/HANWHA TECHWIN (http://www.hanwha-security.eu/)
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Модел

Цена

Корпусна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция 2.0 Мегапиксела
(1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор; варифокален обектив 2.8~12 mm
(хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR осветление до 20 м; 0.095 lux (color)/0 lux
(IR on); механичен IR филтър; BLC; 3D цифров шумов филтър (SSNRIII);
подобрен динамичен обхват (SSDR); Lens distortion compensation (LDC);
еднопосочно аудио; слот за SDHC карта; за външен монтаж IP66 (30C~55C)/IK10; PoE/5.9W

SNO-L6083R

€ 251

Корпусна IP камера Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG; резолюция 2.0 Мегапиксела
(1920x1080@30 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор; варифокален обектив 2.8~12 mm
(хоризонтален ъгъл 103.8°~32.4°); IR осветление до 20 м; 0.095 lux (color)/0 lux
(IR on); механичен IR филтър; 120db WDR; BLC; 3D цифров шумов филтър
(SSNRIII); подобрен динамичен обхват (SSDR); Lens distortion compensation
(LDC); еднопосочно аудио; алармен вход/изход; слот за microSDХC карта (до
128GB); за външен монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; 12Vdc(7W)/PoE(8W)

QNO-6070R

€ 343

Корпусна IP камера Ден/Нощ; H.265/H.264/MJPEG; резолюция 4.0 Мегапиксела
(2592x1520@20 кад/сек); 1/2.9'' CMOS сензор; моторизиран варифокален
обектив 2.8~12 mm (хоризонтален ъгъл 109.7°~26°); IR осветление до 30 м;
0.15 lux (color)/0 lux (IR on); механичен IR филтър; 120db WDR; BLC; 3D цифров
шумов филтър (SSNRIII); Lens distortion compensation (LDC); еднопосочно
аудио; алармен вход/изход; слот за MicroSDXC карта (до 128GB); за външен
монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; 12Vdc(7W)/PoE(8W)

QNO-7080R

€ 467

Панорамна 360-градусова IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; резолюция 5
мегапиксела (2560x2048@25 кад/сек); 1/1.8'' PS CMOS сензор; 0.2 lux
(color)/0.02 lux (B/W); двупосочно аудио с вграден микрофон; алармен
вход/изход; мех. IR филтър; ф-ции Digital PTZ/Samsung Super Light
Enhancer/Defog; 60dB WDR; цифров шумов филтър (SSNRIII), подобрен
динамичен обхват (SSDR); режими на изглед: 360° панорама/180°/ 2x180°/Quad;
слот за SDXC карта; аналогов изход; функции за видеоанализ; 12Vdc/PoE/10.3W

SNF-8010

€ 551

СОФТУЕР И АКСЕСОАРИ

NVR

МРЕЖОВИ IP КАМЕРИ SAMSUNG/HANWHA TECHWIN

Снимка

Описание

Управляема FullHD PTZ куполна IP камера Ден/Нощ; H.264/MJPEG; FullHD
2.0Mpx (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8'' Progressive Scan CMOS сензор; 23X
оптично увеличение (16Х цифрово); 0.1 lux (color)/0 lux (B/W IR on);
интелигентно IR осветление до 100 м; двупосочно аудио; 4 алармени входа/3
изхода; механичен IR филтър; цифров шумов филтър (SSNRIII), подобрен
динамичен обхват (SSDR); WDR 120dB; функции за видеоанализ (виртуална
линия/вход-изход/оставен-изчезнал обект/детекция на лица); ONVIF поддръжка;
слот за SDXC карта (до 128 Gb); аналогов изход; RS-485 (Samsung;Pelco P/D); за
външен монтаж IP66 (-30C~55C)/IK10; 24Vac/35W
Стенна стойка за PTZ камери Samsung
Стойка за висящ монтаж за PTZ камери Samsung

Марка

SNP-L6233RH

€ 1,315

Samsung

SBP-300WM1

€ 24

Samsung

SBP-300CM

€ 24

€ 23
Адаптор за стълб за PTZ камери Samsung
Samsung
SBP-300PM
16-канален мрежов рекордер (NVR); H.265/H.264/MJPEG; запис общо до
180Mbps; поддържа до 16 IP камери (CIF~12Mpx); визуализация на до 16
камери@2Mpx в реално време; 8хSATA HDD (до 6ТВ/диск); 8 аларм. входа/4
€ 811
изхода; мониторни изходи: 1xHDMI (резолюция 4К) + 1xVGA; 2x1Gbps LAN
XRN-1610P
порта; преглед през LAN/Internet с web браузър (WebViewer)/CMS софтуер (SSM)
или мобилна апликация (iPOLiS mobile); USB мишка и граф. меню; 2 USB порта; 1
е-SATA; 220W/76.3W (8HDD); без включен диск
32-канален мрежов рекордер (NVR); H.265/H.264/MJPEG; запис общо до
256Mbps; поддържа до 32 IP камери (CIF~12Mpx); визуализация на до 16
камери@2Mpx в реално време; 8хSATA HDD (до 6ТВ/диск); 8 аларм. входа/4
€ 1,695
изхода; мониторни изходи: 1xHDMI (резолюция 4К) + 1xVGA; 2x1Gbps LAN
XRN-2010P1T
порта; преглед през LAN/Internet с web браузър (WebViewer)/CMS софтуер (SSM)
или мобилна апликация (iPOLiS mobile); USB мишка и граф. меню; 2 USB порта; 1
е-SATA; 220W/99W (8HDD); без включен диск
Професионален VMS софтуер за запис на IP камери Samsung; модулен дизайн (Media Gateway/System Manager/Recording
Server); поддържа до 128 камери (безплатно до 16 камери)/запис общо до 400Mbps с компресия H.264/MPEG-4/MJPEG;
капацитет за преглед на видеопотоци - до 100Mbps; режими на запис: непрекъснат/при събитие (движение, аналитична
функция, аларма/по график; отдалечено известяване за събития (звуково/e-mail/CMS); системен дневник (log); назначаване
на дискове за запис; различни нива на достъп; автоматично търсене и добавяне на IP камери Samsung; Auto Recovery Backup
функция. Клиентски модул (SSM Console): Получаване и обработка на алармени събития от свързаните у-ва; възможност
за търсене и преглед на запис от у-вата; Smart Search функция; двупосочно аудио; карта на обекта (E-map);
Backup/експортиране на видео; конфигуриране и настройка на свързаните у-ва; потребителски нива на достъп; поддръжка на
до 4 монитора; поддръжка на изнесена клавиатура за управление (SPC-2000). Безплатно приложение за мобилни
устройства (iOS/Android): SSM Mobile.
безплатно
Лиценз за запис на до 16 IP камери
SSM-RS00L
€ 1,430
Лиценз за запис на до 36 IP камери
SSM-RS10L
SSM
Professional Лиценз за запис на до 72 IP камери
€ 2,379
SSM-RS20L
€ 3,973
Лиценз за запис на до 128 IP камери
SSM-RS30L
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Снимка

Описание

Цена

Марка

Модел

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30
м; 1.0 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1/4'' Progressive Scan CMOS сензор;
0.01 Lux (IR on); обектив 4 мм; механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов
филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия с регулиране на трафика; за външен
монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc

HIKVISION

DS-2CD1201D-I3

€ 49

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват
до 30 м; 1.0 Мегапиксел (HD 720p@25 кад/сек); 1/4'' Progressive Scan CMOS
сензор; 0.01 Lux (IR on); обектив 2.8 мм; механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR
шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия с регулиране на трафика; за
външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc

HIKVISION

DS-2CD1301D-I

€ 47

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30
м; 1.3 Мегапиксела (1280x960@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/3''
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм
(хоризонтален ъгъл 73.1°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър;
H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC
карта (до 128GB); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 7W

HIKVISION

DS-2CD2010F-I

€ 69

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до
30 м; 1.3 Мегапиксела (1280x960@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/3''
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм
(хоризонтален ъгъл 73.1°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър;
H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC
карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен/външен монтаж (IP67) 30~60C; 12Vdc/PoE

HIKVISION

DS-2CD2110F-I

€ 69

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление до 30 м;
1.3 Мегапиксела (1280x960@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/3'' Progressive
Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм
(хоризонтален ъгъл 98°~30.2°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов
филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; 1 аудио вход/аудио изход; алармен
вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB);
вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W

HIKVISION

DS-2CD2710F-IS

€ 135

Опция - модел с моторизиран обектив 2.8~12 мм с дистанционна настройка

HIKVISION

DS-2CD2710F-IZS

€ 154

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30
м; 1.3 Мегапиксела (1280x960@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/3''
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 98°~30.2°); механичен IR филтър; DWDR; 3D
DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни
функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask;
слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C;
12Vdc/PoE 6.8W

HIKVISION

DS-2CD2610F-I

€ 129

Опция - модел с моторизиран обектив 2.8~12 мм с дистанционна настройка;
1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход

HIKVISION

DS-2CD2610F-IZS

€ 161

HIKVISION

DS-2CD1121-I

€ 66

IP камери HIKVISION - 1.3 Мегапиксела

IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 1.3 Мегапиксела

IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - FullHD 2.0 Мегапиксела

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват
до 30 м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive
Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален
ъгъл 84°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.264+/H.264
dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; вандалоустойчива (IK10); за
вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W

Валидна от 20.04.2017 г.
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IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксела

Снимка

Цена

Описание

Марка

Модел

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30
м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8'' Progressive Scan
CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл
85°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual
stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за
външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.8W

HIKVISION

DS-2CD2020F-I

€ 78

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват
до 30 м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive
Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър;
H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC
карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен/външен монтаж (IP67) 30~60C; 12Vdc/PoE 5.3W

HIKVISION

DS-2CD2120F-I

€ 78

Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция 2.0 Мегапиксела (FullHD
1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux
(0.0028 Lux B/W режим); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92.5°);
механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream
компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB);
вандалоустойчива (IK08); за вътрешен/външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE
4.1W

HIKVISION

DS-2CD2520F

€ 81

Компактна куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до
10 м; резолюция 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8"
Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм
(хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB
WDR; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане
на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; вграден микрофон;
алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива
(IK08); за вътрешен/външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W

HIKVISION

DS-2CD2522FWDIS

€ 152

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 50м; 2.0
Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS
сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 90°);
механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.264/MJPEG dual
stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE
7.5W

HIKVISION

DS-2CD2T22WDI5

€ 126

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 80м; 2.0
Мегапиксела (FullHD 1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS
сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл
86.4°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни
функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен
(изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до
128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W

HIKVISION

DS-2CD2T25FHWDI8

€ 152

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м;
2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8'' Progressive Scan CMOS
сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 90°);
механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.264/MJPEG dual
stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE
7.5W

HIKVISION

DS-2CD2322WD-I

€ 119

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м;
2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS
сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл
86.4°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни
функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен
(изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до
128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W

HIKVISION

DS-2CD2325FWD-I

€ 134
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Описание

Марка

Модел

Цена

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление до 30 м;
2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7'' Progressive Scan CMOS
сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален
ъгъл 113°~33.8°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър;
H.264/MJPEG dual stream компресия; 1 аудио вход/аудио изход; алармен
вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB);
вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W

HIKVISION

DS-2CD2720F-IS

€ 149

Опция - модел с моторизиран обектив 2.8~12 мм с дистанционна настройка

HIKVISION

DS-2CD2720F-IZS

€ 168

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30
м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7'' Progressive Scan
CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм
(хоризонтален ъгъл 133°~33.8°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов
филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции:
пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro
SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W

HIKVISION

DS-2CD2620F-I

€ 146

Опция - модел с моторизиран обектив 2.8~12 мм с дистанционна настройка

HIKVISION

DS-2CD2620F-IZ

€ 167

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват
до 30 м; 3.0 Мегапиксела (2304x1296@20 кад/сек; 1920x1080@25 кад/сек);
1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8
мм (хоризонтален ъгъл 105.8°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов
филтър; H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; за
вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6W

HIKVISION

DS-2CD1331

€ 83

Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с
обхват до 30 м; 3.0 Мегапиксела (2304x1296@20 кад/сек; 1920x1080@25
кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран
обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83.6°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR
шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; за външен
монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W

HIKVISION

DS-2CD1031

€ 82

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват
до 30 м; 3.0 Мегапиксела (2304x1296@20 кад/сек; 1920x1080@25 кад/сек);
1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 108°~31°); механичен IR
филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream
компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB);
вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 11W

HIKVISION

DS-2CD1731FWDIZ

€ 182

Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с
обхват до 30 м; 3.0 Мегапиксела (2304x1296@20 кад/сек; 1920x1080@25
кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on);
моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 108°~31°);
механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.264+/H.264 dual
stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за
външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 11W

HIKVISION

DS-2CD1631FWDIZ

€ 182

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30
м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS
сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°);
механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual
stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE
5W

HIKVISION

DS-2CD2042WD-I

€ 112

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват
до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS
сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°);
механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual
stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB);
вандалоустойчива; за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W

HIKVISION

DS-2CD2142FWD-I

€ 113

Опция - модел с 1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход

HIKVISION

DS-2CD2142FWDIS

€ 122

IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксела

Снимка

IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела

IP камери HIKVISION - 3.0 Мегапиксела

IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 3.0 Мегапиксела

IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 4.0 Мегапиксела

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!

-доставя се по заявка

стр. 22 от 42

Описание

Марка

Модел

Цена

Компактна куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до
10 м; резолюция 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек); 1/3'' Progressive
Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм
(хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB
WDR; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане
на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; вграден микрофон;
алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива
(IK08); за вътрешен/външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W

HIKVISION

DS-2CD2542FWDIS

€ 169

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 50м; 4.0
Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек); 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.028
Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR
филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.264/MJPEG dual stream
компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE
7.5W

HIKVISION

DS-2CD2T42WDI5

€ 132

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м; 4.0
Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек); 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.01
Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR
филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.264/MJPEG dual stream
компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE
7.5W

HIKVISION

DS-2CD2342WD-I

€ 122

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват
до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек; 1920x1080@25 кад/сек);
1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); моторизиран
варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 108°~31°); механичен IR
филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.264+/H.264 dual stream
компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB);
вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 11W

HIKVISION

DS-2CD1741FWDIZ

€ 197

Мегапикселова куполна IP камера с вградено IR осветление с обхват до 30 м;
4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек); 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор;
0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл
112°~33.8°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър;
H.264/MJPEG dual stream компресия; 1 аудио вход/аудио изход; алармен
вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB);
вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.5W

HIKVISION

DS-2CD2742FWDIS

€ 238

Опция - модел с моторизиран обектив 2.8~12 мм с дистанционна настройка

HIKVISION

DS-2CD2742FWDIZS

€ 259

Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с
обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек; 1920x1080@25
кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on);
моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 108°~31°);
механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.264+/H.264 dual
stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за
външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 11W

HIKVISION

DS-2CD1641FWDIZ

€ 195

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30
м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек; FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3"
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 112°~33.8°); механичен IR филтър; 120dB
WDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия;
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/антисаботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж
(IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W

HIKVISION

DS-2CD2642FWD-I

€ 226

Опция - модел с моторизиран обектив 2.8~12 мм с дистанционна настройка;
1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход

HIKVISION

DS-2CD2642FWDIZS

€ 255

IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела

Снимка

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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Марка

Модел

Цена

4K UltraHD корпусна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 50м; 8.0
Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 2560x1920@25 кад/сек); 1/2.5"
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4
мм (хоризонтален ъгъл 79°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър;
120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия;
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/антисаботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот
за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE
9.5W

HIKVISION

DS-2CD2T85FWDI5

€ 235

4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват до 30м; 8.0
Мегапиксела (3840x2160@20 кад/сек; 2560x1920@25 кад/сек); 1/2.5"
Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8
мм (хоризонтален ъгъл 102°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър;
120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия;
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/антисаботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот
за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE
8.5W

HIKVISION

DS-2CD2385FWD-I

€ 234

HIKVISION

DS-2CD2D14WD

€ 98

HIKVISION

DS-2CD6412FWDC1 +
DS-2CD6412FWDL10
видео

€ 342

Панорамна 180° мегапикселова куполна IP камера; 4.0 Мегапиксела
(2560×1440@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01Lux (Color)/0.001Lux
(B/W)/0Lux (IR on); fish-eye обектив 1.6 мм (хоризонтален ъгъл 186°), вградено
IR осветление до 10 м; 3D DNR шумов филтър; различни режими на преглед:
1х180°/4хPTZ; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC
карта (до 64GB); 12Vdc/PoE 5.5W

HIKVISION

DS-2CD2942F-I
видео

€ 272

Панорамна 360° мегапикселова куполна IP камера; 6.0 Мегапиксела
(3072×2048@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (0 Lux IR on);
fish-eye обектив 1.27 мм (360°), вградено IR осветление до 15 м; 3D DNR
шумов филтър; широк динамичен обхват DWDR; различни режими на преглед:
1х360°/2х180°/4хPTZ; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение
на зона/анти-саботаж/heatmap гъстота; за стенен или таванен вътрешен монтаж;
слот за micro SDXC карта (до 128GB); 12Vdc/PoE 12W

HIKVISION

IP камери HIKVISION - 8.0 Мегапиксела

Снимка

Описание
IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 8.0 Мегапиксела (4K Ultra HD)

Скрити IP камери

Скрити/мини IP камери - HIKVISION
Мини IP камера; резолюция 1.0 Мегапиксел (1280x720@25 кад/сек); 1/4''
Progressive Scan CMOS сензор; вграден pinhole обектив 3.2 мм (хоризонтален ъгъл
65°); 3D DNR шумов филтър; WDR; 0.028Lux; H.264/MJPEG; 12Vdc/3W
Мини/скрита IP камера Ден/Нощ; резолюция 1.3 Мегапиксела
(1280x960@25 кад/сек); 1/3'' Sony Progressive Scan CMOS сензор; 0.37Lux
(Color)/0.037 Lux (B/W); фиксиран обектив 3.7 мм (хоризонтален ъгъл 56°); 3D
DNR шумов филтър; 120dB WDR; HLC; Defog; H.264/MPEG4/MJPEG tri-stream
компресия; интелигентни функции: нарушение на зона/антисаботаж/детекция на лица (Smart Face); аудио вход; 2 алармени входа/1 изход;
слот за micro SDXC карта (до 128GB); 12Vdc/PoE; 8.26W; 8 метра кабел камераенкодер; подходяща за дискретно наблюдение/охрана на ATM, превозни средства
и др.

Панорамни камери HIKVISION

Панорамни IP камери - HIKVISION

Опция - модел за външен монтаж (IP66), аудио и алармен вход/изход
Панорамна 360° мегапикселова куполна IP камера; 12.0 Мегапиксела
(4000×3072@25 к/с); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.04 Lux (0 Lux IR on);
fish-eye обектив 2 мм (360°), вградено IR осветление до 15 м; 3D DNR шумов
филтър; широк динамичен обхват DWDR; различни режими на преглед:
1х360°/2х180°/4хPTZ; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение
на зона/анти-саботаж/heatmap гъстота; за стенен или таванен вътрешен монтаж;
слот за micro SDXC карта (до 128GB); 12Vdc/PoE 14.7W

видео

DS-2CD6362F-IVS

HIKVISION

Опция - модел за външен монтаж (IP66), аудио и алармен вход/изход

БЕЗЖИЧНИ WI-FI
IP КАМЕРИ

DS-2CD6362F-I

DS-2CD63C2F-I

видео

€ 545

€ 612

€ 772

DS-2CD63C2F-IVS

€ 839

DS-2CV2U01FDIW

€ 56

БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION

Безжична компактна IP камера Ден/Нощ; резолюция 1 Мегапиксел (HD
720p@25 кад/сек); 1/4'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on);
фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); механичен IR филтър; 3D
DNR шумов филтър; DWDR; H.264/MJPEG dual stream компресия; IR осветление
до 5 м; вграден микрофон и говорител; интелигентни функции: детекция на
движение/детекция на загуба на сигнал/анти-саботаж; слот за micro SDXC карта
(до 64GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж; 12Vdc/3.5W

HIKVISION

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION

Снимка

Цена

Описание

Марка

Модел

Безжична компактна IP камера Ден/Нощ; резолюция 1 Мегапиксел (HD
720p@25 кад/сек); 1/4'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on);
фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 55°); механичен IR филтър; 3D DNR
шумов филтър; DWDR; H.264/MJPEG dual stream компресия; IR осветление до
10 м; PIR детектор за движение; вграден микрофон и говорител; алармен
вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE 5.5W

HIKVISION

DS-2CD2410F-IW
видео

€ 78

Безжична компактна IP камера Ден/Нощ; резолюция 4.0 Мегапиксела
(2688x1520@20 кад/сек); 1/2.8'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR
on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 105.8°); механичен IR филтър;
120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; DWDR; 0.01Lux@F1.2; H.264/MJPEG dual
stream компресия; IR осветление до 10 м; PIR детектор за движение;
вграден микрофон и говорител; алармен вход/изход; интелигентни
функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask;
слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж;
12Vdc/PoE 5W

HIKVISION

DS-2CD2442FWDIW

€ 113

Безжична мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с
обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8''
Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм
(хоризонтален ъгъл 85°); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър;
H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта
(до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE
5.8W

HIKVISION

DS-2CD2020F-IW

€ 89

Безжична мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR
осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920x1080@25
кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран
обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 115°); механичен IR филтър; 120dB WDR;
3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни
функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask;
слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; вандалоустойчива
(IK10); за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.3W

HIKVISION

DS-2CD2122FWDIW

€ 116

HIKVISION

DS-1260ZJ

€ 12

HIKVISION

DS-1280ZJ-M

€ 19

HIKVISION

DS-1280ZJ-S

€ 19

HIKVISION

DS-1280ZJ-DM21

€ 12

HIKVISION

DS-1280ZJ-DM18

€ 11

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела FullHD (1920x1080@25
кад/сек); 1/2.8'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.02 Lux (Color)/ 0.0005 (B/W);
дистанционна настройка на фокуса (ABF); механичен IR филтър;
H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход/вграден
микрофон; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR;
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/оставен
(изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/антисаботаж; Подобряване на картината (Defog); P-Iris; слот за micro SDXC карта (до
128GB); 24Vac/12Vdc/PoE 9W

HIKVISION

DS-2CD4025FWDAP

€ 421

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела FullHD
(1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.007 Lux (0 Lux
IR on); интелигентно IR осветление до 30 м; варифокален моторизиран
обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 113°~33.8°) с дистанционна настройка
(Smart Focus); механичен IR филтър; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream
компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър;
140dB WDR; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на
зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио
детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC
карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc/PoE 9W

HIKVISION

DS-2CD4125FWDIZ

€ 430

Стойки и монтажни основи за IP камери HIKVISION

Монтажна основа за DS-2CD2T22-I5 / DS-2CD2T25-I5 / DS-2CD2T42WD-I5 / DS-

Стойки

2CD2T85FWD-I5 / DS-2CD2610F-I / DS-2CD2620F-I / DS-2CD1631FWD-IZ / DS-2CD2642FWDI (Ø 88.5 mm)

Монтажна основа за DS-2CD2322WD-I / DS-2CD2325WD-I / DS-2CD2342WD-I / DS2CD2385WD-I (Ø 157 mm)

Монтажна основа за DS-2CD2010F-I /DS-2CD2020F-I / DS-2CD1331 / DS-2CD2042WD-I /
Монтажна основа за DS-2CD2710F-IS /DS-2CD2720FWD-IS / DS-2CD1731FWD-IZ / DS2CD1741FWD-IZ / DS-2CD2742FWD-IS

Монтажна основа за DS-2CD2110F-I /DS-2CD1121-I / DS-2CD2120FWD-I / DS-

Smart IP камери HIKVISION 2 Мегапиксела

2CD2142FWD-I
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION SMART IPC - 2 МЕГАПИКСЕЛА
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Описание

Марка

Модел

Цена

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела FullHD (1920x1080@50
кад/сек); 1/2.8'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on);
интелигентно IR осветление до 50 м; варифокален моторизиран обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 113°~33.8°) с дистанционна настройка (Smart
Focus); механичен IR филтър; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио
вход/изход; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; 140dB WDR;
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/оставен
(изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/антисаботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до
128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C, стойка със скрито окабеляване;
12Vdc/PoE 11W

HIKVISION

DS-2CD4A25FWDIZS

€ 522

DS-2CD4A25FWDIZS (8-32)

€ 590

DS-2CD4A26FWDIZS/P

€ 516

DS-2CD4A26FWDIZS/P (8-32)

€ 640

DS-2CD4035F-AP

€ 454

LPR КАМЕРИ HIKVISION

Smart IP камери HIKVISION
2 Мегапиксела

Снимка

Опция - модел с варифокален моторизиран обектив 8~32 мм
Специализирана IP камера Ден/Нощ за автоматично разпознаване на
регистрационни табели (LPR); 2.0 Мегапиксела FullHD (1920x1080@50
кад/сек); 1/1.8'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.0027 Lux (0 Lux IR on);
интелигентно IR осветление до 50 м; варифокален моторизиран обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 92°~32°) с дистанционна настройка (Smart
Focus); механичен IR филтър; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио
вход/изход; алармен вход/релеен изход за управление на бариера; 3D DNR
шумов филтър; 120dB WDR; интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене
на обекти/аудио детекция/анти-саботаж/LPR (вграден алгоритъм за
разпознаване на рег. номера); възможност за разпознаване на номера при
скорост до 120 km/h; SDK за LPR интеграция с външни системи; Подобряване на
картината (Defog); ROI зони на кодиране; EIS; слот за micro SDXC карта (до
128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C, стойка със скрито окабеляване;
12Vdc/PoE 12W

HIKVISION

Опция - модел с варифокален моторизиран обектив 8~32 мм

Smart IP камери
HIKVISION

ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION SMART IPC - 3 МЕГАПИКСЕЛА

Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ; 3.0 Мегапиксела (2048x1536@45
кад/сек); 1/2.8'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.0005 (B/W);
дистанционна настройка на фокуса (ABF); механичен IR филтър;
H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход/вграден
микрофон; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; Цифров широк
динамичен обхват (DWDR); интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене
на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog);
поддържа P-Iris обективи; слот за micro SDXC карта (до 128GB); без обектив;
24Vac/12Vdc/PoE 9W

HIKVISION

Smart IP камери HIKVISION DARKFIGHTER
2 Мегапиксела

ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION DARKFIGHTER 2 МЕГАПИКСЕЛА - ЗА РАБОТА ПРИ НИСКА ОСВЕТЕНОСТ

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела FullHD (1920x1080@25
кад/сек); 1/1.8'' Progressive Scan CMOS сензор с висока светочувствителност;
0.0027 Lux (Color)/ 0.00027 Lux (B/W)/ 0 Lux IR on; интелигентно IR
осветление до 30 м; варифокален моторизиран обектив 2.8~12 мм
(хоризонтален ъгъл 90.1°~31°) с дистанционна настройка (Smart Focus);
механичен IR филтър; H.264+/H.264/MJPEG компресия; аудио вход/изход;
алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; интелигентни
функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио
детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC
карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C; 12Vdc/PoE 12W

HIKVISION

DS-2CD4B26FWDIZS

€ 380

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; 2.0 Мегапиксела FullHD
(1920x1080@25 кад/сек); 1/1.8'' Progressive Scan CMOS сензор с висока
светочувствителност; 0.0027 Lux (Color)/ 0.00027 Lux (B/W)/ 0 Lux IR on;
интелигентно IR осветление до 30 м; варифокален моторизиран обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 90.1°~31°) с дистанционна настройка (Smart
Focus); механичен IR филтър; H.264+/H.264/MJPEG компресия; аудио
вход/изход; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR;
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на
лица/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за
micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66)
от -30C~60C; 12Vdc/PoE 8W

HIKVISION

DS-2CD4D26FWDIZS

€ 380

Валидна от 20.04.2017 г.
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Снимка

Описание

Марка

Цена

Модел

Smart IP камери HIKVISION DARKFIGHTER
3 Мегапиксела

ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION DARKFIGHTER 3 МЕГАПИКСЕЛА - ЗА РАБОТА ПРИ НИСКА ОСВЕТЕНОСТ

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; 3.0 Мегапиксела (2048x1536@25 кад/сек);
1/2.8'' Progressive Scan CMOS сензор с висока светочувствителност; 0.007
Lux (Color)/ 0.0007 Lux (B/W)/ 0 Lux IR on; интелигентно IR осветление до 30
м; варифокален моторизиран обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл
88.5°~32.8°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG компресия; аудио вход/изход; алармен
вход/изход; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; интелигентни функции:
пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция/антисаботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до
128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C; 12Vdc/PoE+ 15W

HIKVISION

DS-2CD4B36FWDIZS

€ 405

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; 3.0 Мегапиксела (2048x1536@25
кад/сек); 1/2.8'' Progressive Scan CMOS сензор с висока светочувствителност;
0.007 Lux (Color)/ 0.0007 Lux (B/W)/ 0 Lux IR on; интелигентно IR осветление
до 30 м; варифокален моторизиран обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл
88.5°~32.8°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър;
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG компресия; аудио вход/изход; алармен
вход/изход; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; интелигентни функции:
пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция/антисаботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до
128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66) от -30C~60C;
12Vdc/PoE 10W

HIKVISION

DS-2CD4D36FWDIZS

€ 405

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; 8.0 Мегапиксела 4K UltraHD
(4096x2160@22 кад/сек); 1/1.7'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.009 Lux (Color)/
0.012 (B/W); дистанционна настройка на фокуса (ABF); механичен IR филтър;
H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио вход/изход/вграден
микрофон; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; DWDR; интелигентни
функции: пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал)
предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж;
Подобряване на картината (Defog); P-Iris; слот за micro SDXC Карта (до 128GB);
24Vac/12Vdc/PoE 9W

HIKVISION

DS-2CD4085F-AP

€ 772

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; 8.0 Мегапиксела 4K UltraHD
(4096x2160@25кад/сек); 1/1.7'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.014 Lux (0 Lux IR
on); интелигентно IR осветление до 30 м; варифокален моторизиран обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 96°~32.6°) с дистанционна настройка (Smart
Focus); механичен IR филтър; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио
вход/изход; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; DWDR;
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/оставен
(изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/антисаботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до
128GB); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc/PoE 13W

HIKVISION

DS-2CD4185F-IZ

€ 749

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; 8.0 Мегапиксела 4K UltraHD
(4096x2160@25 кад/сек); 1/1.7'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR
on); интелигентно IR осветление до 50 м; варифокален моторизиран обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 96°~32.6°) с дистанционна настройка (Smart
Focus); механичен IR филтър; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио
вход/изход; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; DWDR;
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/оставен
(изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио детекция/антисаботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC карта (до
128GB); за външен монтаж (IP67) от -30C~60C, стойка със скрито окабеляване;
12Vdc/PoE 12W

HIKVISION

DS-2CD4A85F-IZS

€ 839

DS-2CD41C5F-IZ

По
запитване

Smart IP камери HIKVISION 8 Мегапиксела

ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION SMART IPC - 8 МЕГАПИКСЕЛА 4K UltraHD

Smart IP камери
12 Мегапиксела

ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION SMART IPC - 12 МЕГАПИКСЕЛА 4K UltraHD

Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ; 12.0 Мегапиксела 4K UltraHD
(4000x3000@15кад/сек); 1/1.7'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.014 Lux (0 Lux IR
on); интелигентно IR осветление до 30 м; варифокален моторизиран обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 93.6°~31.8°) с дистанционна настройка (Smart
Focus); механичен IR филтър; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; аудио
вход/изход; алармен вход/изход; 3D DNR шумов филтър; DWDR;
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение (престой) в
зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/аудио
детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината (Defog); слот за micro SDXC
карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); 12Vdc/PoE 9W

HIKVISION

Валидна от 20.04.2017 г.
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Smart IP камери
12 Мегапиксела

Снимка

Цена

Описание

Марка

Модел

Мегапикселова IP камера Ден/Нощ; 12.0 Мегапиксела 4K UltraHD
(4000x3000@15кад/сек); 1/1.7'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR
on); интелигентно IR осветление до 50 м; варифокален моторизиран обектив
2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 93.6°~31.8°) с дистанционна настройка (Smart
Focus); механичен IR филтър; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream компресия; 3D
DNR шумов филтър; DWDR; интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на
лица/броене на обекти/аудио детекция/анти-саботаж; Подобряване на картината
(Defog); слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) от 30C~60C, стойка със скрито окабеляване; 12Vdc/PoE 12W

HIKVISION

DS-2CD4AC5F-IZ

По
запитване

Mегапикселова управляема Pant/Tilt IP мини-камера Ден/Нощ; 2.0
Mегапиксела FullHD (1920×1080@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS;
0.01Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 90°);
вградено IR осветление до 10 м; механичен IR Cut филтър; H.264 dual stream
компресия; 3D DNR шумов филтър; широк динамичен обхват 120db WDR; аудио
вход; алармен вход/изход; интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта
(до 128GB); за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE/9W

HIKVISION

DS-2CD2F22FWDIS

€ 127

Mегапикселова управляема IP мини-камера Ден/Нощ; 2.0 Mегапиксела
FullHD (1920×1080@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.1 Lux@F2.0 (Color);
0.01 Lux@F2.0 (B/W); 4X оптично/16X цифрово увеличение; обектив 3.6~8.6 мм
(хоризонтален ъгъл 80°~64.5°); вградено IR осветление до 20 м; 300 preset
позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; H.264 dual
stream компресия; 3D DNR шумов филтър; DWDR; аудио вход/вграден
микрофон; алармен вход/изход; интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за microSDXC карта
(до 64GB); за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE/5.9W

HIKVISION

DS-2DE2204IWDE3

€ 185

Mегапикселова управляема IP PTZ камера Ден/Нощ; 2.0 Mегапиксела FullHD
(1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.01
Lux@F1.6 (B/W); 4X оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм
(хоризонтален ъгъл 105°~33.5°); 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за
маскиране; механичен IR Cut филтър; H.264 dual stream компресия; 3D DNR
шумов филтър; DWDR; HLC/BLC; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход; 1
алармен вход/изход; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение
на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за microSDXC карта (до 64GB);
вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP67); 12Vdc/PoE/18W

HIKVISION

DS-2DE3204W-DE

€ 283

Mегапикселова управляема IP PTZ камера Ден/Нощ; 2.0 Mегапиксела FullHD
(1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.01
Lux@F1.6 (B/W); 20X оптично/16X цифрово увеличение; обектив 4.7~94 мм
(хоризонтален ъгъл 61.4°~2.9°); вградено IR осветление до 50 м; 300 preset
позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; H.264 dual
stream компресия; 3D DNR шумов филтър; DWDR; аудио вход/изход; 2
алармени входа/изхода; интелигентни функции: пресичане на
линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за microSDXC карта
(до 64GB); за външен монтаж (IP66); 12Vdc/PoE/18W

HIKVISION

DS-2DE4A220IWПо
DE
запитване

Управляеми PTZ IP камери HIKVISION

МИНИ УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF съвместимост

УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF съвместимост

Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Mегапиксела (FullHD
1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.05Lux@F1.6 (Color),
0.01 Lux@F1.6 (B/W); 20X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.7~94 мм);
интелигентно IR осветление до 100м. с автоматично регулиране в
зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране;
механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър;
DWDR; Defog/EIS/HLC; аудио вход/изход; RS-485 (Pelco P/D); интелигентни
функции: пресичане на линия/нарушение на зона; слот за micro SDXC карта (до
128GB); -30~+65С; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита,
24Vac/PoE+/20W

HIKVISION

DS-2DE4220IW-DE

€ 418

Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 1.3 Mегапиксела
(1280×960@25 к/с); 1/3" Sony Progressive Scan CMOS; 0.02Lux@F1.5 (Color), 0.002
Lux@F1.5 (B/W); 20X оптично/16X цифрово увеличение (обектив 4.7~94 мм);
интелигентно IR осветление до 150м. с автоматично регулиране в
зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране;
механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър;
DWDR; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; RS-485 (Pelco P/D);
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона; слот за micro
SDXC карта (до 128GB); -30~+65С; за външен монтаж IP66, вградена
гръмозащита, 24Vac/PoE+/32W

HIKVISION

DS-2DE5120IW-AE

€ 460
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Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 2.0 Mегапиксела (FullHD
1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.02Lux@F1.5 (Color),
0.002 Lux@F1.6 (B/W); 20X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.7~94 мм);
интелигентно IR осветление до 150м. с автоматично регулиране в
зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране;
механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър;
DWDR; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; RS-485 (Pelco P/D);
интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона; слот за micro
SDXC карта (до 128GB); -30~+65С; за външен монтаж IP66, вградена
гръмозащита, 24Vac/PoE+/32W

HIKVISION

DS-2DE5220IW-AE

€ 565

Управляема Ultra Low Light IP PTZ камера; Ден/Нощ; 2.0 Mегапиксела (FullHD
1920×1080@25 к/с); 1/1.9'' HD CMOS сензор с висока светочувствителност;
0.002Lux@F1.5 (Color), 0.00002 Lux@F1.5 (B/W); 23X оптично/16X цифр.
увеличение (обектив 5.9~135.7 мм); 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за
маскиране; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; 3D DNR шумов
филтър; 120dB WDR; HLC/BLC; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход; 7
алармени входа/2 релейни изхода; функция "Автоматично проследяване"
(Smart Tracking); интелигентни функции/детекция: пресичане на
линия/нарушение на зона/ детекция на лица/аудио детекция; аналогов BNC
изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65С; за външен монтаж (IP67);
вградена гръмозащита; 24Vac/PoE+/60W

HIKVISION

DS-2DF6223-AEL

€ 1,158

Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; 3.0 Mегапиксела
(2048×1536@50 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.05Lux@F1.6 (Color), 0.01
Lux@F1.6 (B/W); 36X оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.7~205 мм);
интелигентно IR осветление до 200м. с автоматично регулиране в
зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране;
механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър;
120dB WDR; HLC/BLC; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход; 7 алармени
входа/2 релейни изхода; функция "Автоматично проследяване" (Smart
Tracking); интелигентни функции/детекция: пресичане на
линия/нарушение на зона/ детекция на лица/аудио детекция; аналогов BNC
изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65С; за външен монтаж IP66;
вградена гръмозащита; 24Vac/PoE+/60W

HIKVISION

DS-2DF8336IVAEL

€ 1,782

Стенна стойка за PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1602ZJ

€ 19

Стойка за монтаж на стълб (ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1602ZJ-POLE

€ 27

Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1602ZJCORNER

€ 27

Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision

HIKVISION

DS-1663ZJ

€9

Mегапикселова управляема IP камера Ден/Нощ; 2.0 Mегапиксела (FullHD
1920×1080@25 к/с); 1/1.9" Sony Progressive Scan CMOS; 0.002Lux@F1.5, (0
Lux IR on); 23X оптично/16X цифрово увеличение (обектив 5.9~135.7 мм);
интелигентно IR осветление до 200 м. с автоматично регулиране в
зависимост от увеличението; 256 preset позиции; механичен IR филтър; H.264
dual stream компресия; 3D DNR филтър; 120db WDR; Defog; аудио вход/изход;
7 алармени входа/2 релейни изхода; аналогов BNC изход; RS-485; слот за micro
SDXC карта (до 64GB); -40~+70С; за външен монтаж IP66; чистачка за стъклото;
вградена гръмозащита; 24Vac/90W

HIKVISION

DS-2DY9185-AI2

Термовизионна IP камера, неохлаждаем VOx сензор 384х288@25 кад/сек;
чувствителност 50mK; опционални обективи: 10/15/25 мм (хоризонтален
зрителен ъгъл: 36°/24°/15°); възможност за детекция на хора на разстояние до
294/441/735 м, автомобили до 902/1353/2255 м; интелигентни
функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона,
термална граница, детекция на пожар; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream
компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; слот за microSDXC
карта (до 64GB); -40~+60С; за външен монтаж (IP66); 12Vdc/24Vac/PoE+ 18W

HIKVISION

DS-2TD2136T10/15/25

По
запитване

Термовизионна IP камера, неохлаждаем VOx сензор 640х512@25 кад/сек;
чувствителност 50mK; опционални обективи: 15/25/35 мм (хоризонтален
зрителен ъгъл: 39°/24°/17°); възможност за детекция на хора на разстояние до
294/441/735 м, автомобили до 902/1353/2255 м; интелигентни
функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона,
термална граница, детекция на пожар; H.264+/MPEG4/MJPEG tri-stream
компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; слот за microSDXC
карта (до 64GB); -40~+60С; за външен монтаж (IP66); 12Vdc/24Vac/PoE+ 18W

HIKVISION

DS-2TD2166T15/25/35

По
запитване

Управляеми PTZ IP камери HIKVISION

Снимка

€ 2,989

ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ

ТЕРМОВИЗИОННИ IP КАМЕРИ

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ

Снимка

Марка

Модел

HIKVISION

DS-2TD2235D25/50

По
запитване

Комбинирана термовизионна/дневна управляема IP камера; Термовизионна
камера: неохлаждаем VOx сензор 384х288@25 кад/сек; чувствителност 50mK;
опционални обективи 25/50 мм (хоризонтален зрителен ъгъл: 21.7°/11°);
възможност за детекция на хора на разстояние до 500/1000 м, автомобили до
1533/3067 м; интелигентни функции/детекция: пресичане на линия,
навлизане/излизане в зона, термална граница; Дневна камера: 1/3" Sony
Progressive Scan CMOS; 2.0 Mегапиксела (FullHD 1920×1080@25 к/с); 30X
оптично/16X цифрово увеличение; интелигентно IR осветление до 150м.; WDR;
функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking); 3D DNR филтър; Defog;
EIS; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия с
регулиране на трафика; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода;
аналогов BNC изход; RS-485; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+60С; за
външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 24Vac/50W

HIKVISION

DS-2TD4035D25/50

По
запитване

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)

Цена

Описание
Комбинирана термовизионна/дневна IP камера; Термовизионна камера:
неохлаждаем VOx сензор 384х288@25 кад/сек; чувствителност 50mK;
опционални обективи 25/50 мм (хоризонтален зрителен ъгъл: 21.7°/11°);
възможност за детекция на хора на разстояние до 500/1000 м, автомобили до
1533/3067 м; интелигентни функции/детекция: пресичане на линия,
навлизане/излизане в зона, термална граница; Дневна камера: 1/1.8"
Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; 2.0 Mегапиксела (FullHD
1920×1080@25 к/с); 0.002Lux (Color)/0.0002Lux (B/W); интелигентно IR
осветление до 150м.; 120dB WDR; 3D DNR филтър; Defog; EIS; механичен IR
филтър; H.264 dual stream компресия с регулиране на трафика; аудио
вход/изход; алармен вход/изход; аналогов BNC изход; RS-485; слот за micro SDXC
карта (до 128GB); -40~+60С; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита;
24Vac/40W; Опция: стенна стойка DS-1293ZJ-T

(поддържани HDD дискове - link)

4-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет:
25Mbps/изходящ: 40Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до 2 MPx
(1080p); визуализация: до 4x720p/2x1080p камери; до 1хSATA твърд диск (до
4ТВ/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA
(1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet
PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език;
без HDD; 12Vdc/6W; размери: 255х205х45 mm

HIKVISION

DS-7104NI-SN

€ 79

4-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет:
40Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до 6 MPx;
визуализация: до 4x1080p камери; до 1хSATA твърд диск (до 4ТВ/диск); 4
алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи:
HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 315х230х45 mm

HIKVISION

DS-7604NI-E1/A

€ 94

8-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет:
50Mbps/изходящ: 40Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до 2 MPx
(1080p); визуализация: до 4x720p/2x1080p камери; до 1хSATA твърд диск (до
4ТВ/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA
(1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet
PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език;
без HDD; 12Vdc/10W; размери: 285х210х45 mm

HIKVISION

DS-7108NI-SN

€ 91

HIKVISION

DS-7608NI-E2/A

€ 137

HIKVISION

DS-7616NI-E2/A

€ 159

8-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет:
80Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до 6 MPx;
визуализация: до 8x720p/6x1080p камери; до 2хSATA твърди диска (до
4ТВ/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN;
видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и
управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS
софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично
меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 380х290х48 mm
16-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ
капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до
6 MPx; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до 2хSATA твърди
диска (до 4ТВ/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта;
1Gbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери;
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери
380х290х48 mm

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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Описание

Марка

Модел

Цена

16-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ
капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до
6 MPx; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до 4хSATA твърди
диска (до 6ТВ/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта;
2x1Gbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери;
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери
445х390х70 mm/1.5U rackmount

HIKVISION

DS-7716NI-Е4

€ 268

32-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ
капацитет: 200Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до
6 MPx; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до 2хSATA твърди
диска (до 4ТВ/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта;
1Gbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери;
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери
380х290х48 mm

HIKVISION

DS-7632NI-E2

€ 241

32-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ
капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до
6 MPx; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до 4хSATA твърди
диска (до 6ТВ/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта;
2x1Gbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери;
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери
445х390х70 mm/1.5U rackmount

HIKVISION

DS-7732NI-Е4

€ 362

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)

Снимка

4K МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION - запис до 12 Мегапиксела

(поддържани HDD дискове - link)

16-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ
капацитет: 160Mbps/изходящ: 256Mbps; компресия H.264+/H.264/MPEG4;
резолюция на запис до 12 Mpx/4K; визуализация: до 4x4K/16x1080p камери; до
2хSATA твърди диска (до 6ТВ/диск); 4 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход;
3 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K, VGA: до
1080р); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik
след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и
управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS
софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично
меню на Български език; без HDD; 12Vdc/40W; размери 380х290х45 mm

HIKVISION

DS-7616NI-I2

€ 289

32-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ
капацитет: 256Mbps/изходящ: 256Mbps; компресия H.264+/H.264/MPEG4;
резолюция на запис до 12 Mpx/4K; визуализация: до 4x4K/16x1080p камери; до
4хSATA твърди диска (до 6ТВ/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход;
3 USB порта; 2x1Gbit LAN; HDMI + VGA мониторни изходи (HDMI: до 4K, VGA:
до 1080р); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik
след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP
камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери
445х390х70 mm/1.5U rackmount

HIKVISION

DS-7732NI-I4

€ 540

32/64-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 32/64 IP камери;
входящ капацитет: 320Mbps/изходящ: 256Mbps; компресия
H.264+/H.264/MPEG4; резолюция на запис до 12 Mpx/4K; визуализация: до
4x4K/16x1080p камери; до 8хSATA твърди диска (до 6ТВ/диск) hot-swap; 16
алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; eSATA; 2x1Gbit LAN; 2
HDMI + 2 VGA мониторни изходи (HDMI 1/VGA1: до 4K, HDMI 2/VGA 2: до
1080р); RAID0/1/5/10; RS-232/485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за
възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата;
функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 220Vac/30W; размери 445х470х90 mm/2U rackmount

HIKVISION

DS-9632NI-I8
DS-9664NI-I8

По
запитване

Валидна от 20.04.2017 г.
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PoE МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (PoE NVR)

МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ
(NVR)

Снимка

Описание
128-канален 4K мрежов рекордер/сървър; поддържа 128 IP камери; входящ
капацитет: 576Mbps/изходящ: 512Mbps; компресия H.264+/H.264/MPEG4;
резолюция на запис до 12 Mpx/4K; визуализация: до 20x1080p камери; до
16хSATA твърди диска (до 6ТВ/диск) hot-swap; 16 алармени входа/8 изхода; 1
аудио изход; 4 USB порта; eSATA; 4x1Gbit LAN; 2 HDMI + 1 VGA мониторни
изходи (HDMI 1/2: до 4K, VGA: до 1080р); RAID0/1/5/10; RS-485; поддръжка на
клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери
Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP
камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/140W; размери
442х494х146 mm/3U rackmount
PoE (Power Over Ethernet) МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION

Марка

Модел

HIKVISION

DS-96128NI-I16

Цена

По
запитване

(поддържани HDD дискове - link)

4-канален мрежов рекордер/сървър с 4 вградени PoE порта (max 35W);
поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 25Mbps/изходящ: 40Mbps; компресия
H.264; резолюция на запис до 2 MPx (1080p); визуализация: до 4x720p/2x1080p
камери; до 1хSATA твърд диск (до 4ТВ/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта;
100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери;
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/6W; размери:
255х205х45 mm

HIKVISION

DS-7104NI-SN/P

€ 119

4-канален мрежов рекордер/сървър с 4 вградени PoE порта (max 50W);
поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия
H.264; резолюция на запис до 6 MPx; визуализация: до 4x1080p камери; до
1хSATA твърд диск (до 4ТВ/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2
USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF
IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android)
с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери
315х230х45 mm

HIKVISION

DS-7604NIE1/4P/A

€ 141

8-канален мрежов рекордер/сървър с 8 вградени PoE порта (max 100W);
поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 50Mbps/изходящ: 40Mbps; компресия
H.264; резолюция на запис до 2 MPx (1080p); визуализация: до 4x720p/2x1080p
камери; до 1хSATA твърд диск (до 4ТВ/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта;
100Mbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери;
преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с
безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с
мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери:
285х210х45 mm

HIKVISION

DS-7108NI-SN/P

€ 147

8-канален мрежов рекордер/сървър с 8 вградени PoE порта (max 120W);
поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия
H.264; резолюция на запис до 6 MPx; визуализация: до 8x720p/6x1080p камери;
до 2хSATA твърди диска (до 4ТВ/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио
изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на
ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон
(iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud);
управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W;
размери 445х290х45 mm

HIKVISION

DS-7608NIE2/8P/A

€ 210

16-канален мрежов рекордер/сървър с 8 вградени PoE порта (max 120W);
поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps;
компресия H.264; резолюция на запис до 6 MPx; визуализация: до
16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до 2хSATA твърди диска (до 4ТВ/диск); 4
алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; видеоизходи:
HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 380х290х48 mm

HIKVISION

DS-7616NIE2/8P/A

€ 235

32-канален мрежов рекордер/сървър с 16 вградени PoE порта (max 200W);
поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps;
компресия H.264; резолюция на запис до 6 MPx; визуализация: до
16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до 4хSATA твърди диска (до 6ТВ/диск); 16
алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; видеоизходи:
HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през
Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на
Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445х390х70 mm/1.5U rackmount

HIKVISION

DS-7732NI-E4/16P

€ 486
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БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ FOSCAM

БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ FOSCAM

Серия камери, подходящи за малки самостоятелни инсталации, домашна охрана, отдалечено наблюдение
на частни домове и малки обекти. Наличен безплатен CMS софтуер за запис и наблюдение на PC (до 16
камери), както и мобилен клиент за смартфони и таблети (Apple iOS/Android); възможност за
двупосочна аудио връзка; локален запис на SD карта; нощно наблюдение с вградено IR осветление;
вградена безплатна DDNS услуга, премахваща нуждата от осигуряването на статичен IP адрес;
безплатна P2P Cloud услуга EZLink; поддръжка на различни web браузъри (IE/Chrome/Firefox);
възможност за отдалечено известяване при детекция на движение към E-Mail / FTP.
Безжична HD компактна IP камера; обектив 2.8 mm (115°); H.264 компресия; 1
Мегапиксел (1280х720)@25 кад/сек; двупосочна аудио връзка с вграден
микрофон и говорител; безжична връзка 802.11b/g/n; безплатен CMS софтуер за
запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; за вътрешен монтаж; вкл.
стойка и адаптор 5Vdc/2.0A

Foscam

C1 Lite

€ 42

Безжична HD компактна IP камера; обектив 2.8 mm (115°); H.264 компресия;
1 Мегапиксел (1280х720)@25 кад/сек; вграден PIR датчик за движение;
двупосочна аудио връзка с вграден микрофон и говорител; вградено IR
осветление до 8 м; безжична връзка 802.11b/g/n; слот за microSD карта;
безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; за
вътрешен монтаж; вкл. стойка и адаптор 5Vdc/2.0A

Foscam

C1

€ 69

Безжична HD IP камера; обектив 2.8 mm (70°); H.264 компресия;
1 Мегапиксел (1280х720)@23 кад/сек; двупосочна аудио връзка с аудио
вход/изход; вградено IR осветление до 20 м; безжична връзка 802.11b/g/n;
безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; за
външен монтаж; вкл. стойка и захранващ адаптор 12Vdc/1.0A

Foscam

FI9803P

€ 78

Безжична HD IP камера; обектив 2.8 mm (70°); H.264 компресия;
1 Мегапиксел (1280х720)@25 кад/сек; вградено IR осветление до 10 м;
безжична връзка 802.11b/g/n; безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен
клиент за Apple iOS/Android; за вътрешен монтаж; вкл. адаптор 12Vdc/1.0A

Foscam

FI9851P

€ 73

Безжична PTZ HD IP камера; обектив 2.8 mm (80°); H.264 компресия;
1 Мегапиксел (1280х720)@25 кад/сек; двупосочна аудио връзка с вграден
микрофон и говорител; вградено IR осветление до 8 м; въртене и наклон
(Pan:300°& Tilt:115°); безжична връзка 802.11b/g/n; безплатен CMS софтуер за
запис за PC/мобилен клиент за Apple iOS/Android; слот за SD карта за локален
запис; за вътрешен монтнаж; вкл. стойка и захранващ адаптор 5Vdc/2.0A

Foscam

FI9821P

€ 97

Безжична PT HD IP камера; обектив 2.8 mm (100°); H.264 компресия;
1 Мегапиксел (1280х720)@25 кад/сек; двупосочно аудио (вграден микрофон и
говорител); сензори за температура и влага с дистанционно алармиране;
възможност за възпроизвеждане на мелодии (дистанционно); вградено IR
осветление до 8 м; въртене и наклон (Pan:320°& Tilt:100°); безжична връзка
802.11b/g/n; безплатен CMS софтуер за запис за PC/мобилен клиент за Apple
iOS/Android; слот за SD карта за локален запис; за вътрешен монтнаж; вкл.
стойка и захранващ адаптор 5Vdc/2.0A

Foscam

Fosbaby P1

€ 130

CMS софтуер за запис и наблюдение на IP камери Foscam; поддържа до 16
камери; различни режими на запис (по график, при детекция на движение, при
аларма); аудио запис/двупосочна аудио комуникация; PTZ управление;
множество потребителски акаунти с различни нива на достъп; известяване при
аларма и др.

Foscam

Super-Client

безплатно

Мобилен cloud-базиран софтуерен клиент за отдалечено наблюдение на камери
Foscam през смартфони и таблети. Поддръжка на Apple iOS и Android. Възможност
за преглед на живо, PTZ у-ние, двупосочна аудио комуникация, добавяне на
камери чрез QR код (без статичен IP адрес)

Foscam

Foscam EZLink

2-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 2.8~12.0mm, F1.4,
1/2.7", вградена IR корекция

Ricom

TT02812D.IR-SD

€ 31

3-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 2.8~10.0 mm, F1.4,
1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща

Hikvision

TV2810D-MPIR

€ 73

3-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 5.0~50.0 mm, F1.6,
1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща

Hikvision

TV0550D-MPIR

€ 224

8-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 3.8~16.0 mm, F1.65,
1/1.8", вградена IR корекция, стъклена асферична леща

Hikvision

HV3816D-8MPIR

€ 188

6-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 3.6~10.0mm, F1.5,
1/1.8", вградена IR корекция

Ricom

HV03610D.IR-S

€ 56

6-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 12~50.0mm, F1.5,
1/1.8", вградена IR корекция

Ricom

HV1250D.IR

€ 192

МЕГАПИКСЕЛОВИ ОБЕКТИВИ С АВТОМАТИЧНА БЛЕНДА (Auto iris)
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Описание
Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 5.0~15.0 mm, ъгъл
41.0°~19.0°, F1.4, 1/3", вградена IR корекция
Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 4.0~10.0 mm, ъгъл
87.2°~44.4°, F1.6, 1/2", вградена IR корекция

Цена

Марка

Модел

Ricom

RV0515D-IR

€ 21

Ricom

EV0410DC-HR

€ 39

Професионален софтуер за IP видеонаблюдение и запис Milestone
Milestone Xprotect (Дания) е водещата софтуерна платформа за IP видеомениджмънт в света. Към момента тя е основа на над 100 000
IP видеосистеми в над 115 страни в обекти от всякакъв тип и мащаб - търговски, производствени, държавни, военни, транспортни и
много други. Milestone XProtect е предпочитания софтуер от системните интегратори по света заради гъвкавата си лицензионна схема,
широк набор от функции, отличен интерфейс, възможности за надграждане и интеграция. Софтуерът е отворена платформа и в момента
поддържа над 1000 IP устройства от над 100 производителя (ACTi, Arecont, Axis, Bosch, D-Link, FLIR, Hikvision, Infinova, IQinVision, JVC,
Lumenera, Mobotix, Panasonic, Pelco, Pixord, Sony, Samsung, Sanyo, Toshiba, VCS, Verint, Vivotek) като списъкът се увеличава непрекъснато:
http://www.milestonesys.com/support/technical+support/supported+hardware. Усъвършенстван Web базиран клиент и Push Mobile
Video (визуализация и запис на видео от камера на мобилен телефон в реално време), безплатен мобилен клиент за
Android и iOS.

IP СОФТУЕР MILESTONE (http://www.milestonesys.com)

Професионален VMS софтуер за до 48 камери (БЕЗПЛАТЕН за 8 камери) и неограничен архив, поддържа ONVIF™ и PSIA
стандарти, възможност за връзка на 5 клиента (Smart Client), запис на аудио, видео екпорт в AVI формат с watermark, web
client, event server, видео екпорт в AVI, JPEG и директно от базата данни с watermark, alarm manager, модул за интерактивна
карта на обекта, усъвършенствана детекция на движение (VMD), поддръжка на I/O събития (хардуерни или VMD), SMS/E-mail
нотификация, възможност за ъпгрейд. Подходящ за малки едносървърни системи с до 48 камери.
XProtect Essential - пакет за разширение на системата с допълнителни 8 камери,
включва 1-годишен Milestne Care абонамент, поддържат се общо до 5 пакета (40
допълнителни камери)

Milestone

YXPESCLP

€ 399

В допълнение към функциите на Xprotect Essential: Запис на до 48 камери, неограничен архив включително и на NAS,
интеграция с устройства генериращи текст посредством модул Transact, менажиране на дисково пространство Storage
overview, интеграция на интелигентни видео алгоритми (XProtect LPR/POS) / интеграция със системи за контрол на достъпа
чрез XProtect Access модул (подлежи на допълнително лицензиране). Подходящ за малки и средни едносървърни
системи с до 48 камери.
XProtect Express - Базов лиценз

Milestone

XPEXBL

€ 19

XProtect Express - Лиценз за камера

Milestone

XPEXCL

€ 59

В допълнение към функциите на Xprotect Express: Мултисървърна топология с неограничен брой сървъри, неограничен брой
клиенти с различни нива на достъп, приоритети на PTZ, патрулиране и preset позиции при алармени събития от други камери
или устройства, поддържа множество монитори, разширен модул за алармен мениджмънт с детайлен списък на алармените
събития и различни варианти за реакция (дефиниране на текст, статус мониторинг и др.), SDK за интеграция с други системи,
двупосочно аудио. Подходящ за средни мултисървърни системи, неограничен брой камери.
XProtect Professional - Базов лиценз

Milestone

XPPBL

€ 499

XProtect Professional - Лиценз за камера

Milestone

XPPCL

€ 149

В допълнение към функциите на Xprotect Professional: Централизиран мениджмънт и администриране на множество сървъри
от единен център, централизиран мониторинг на състоянието на сървъри и камери, Edge-storage резервираност на записа в
камерата, програмиране на макроси (rules) за автоматизиране на събития и действия по график или при аларма, многослойни
карти на обекта, поддръжка на видеостена чрез XProtect SmartWall модул (подлежи на допълнително лицензиране).
Подходящ за средни и големи мултисървърни системи, неограничен брой камери.
XProtect Expert - Базов лиценз

Milestone

XPETBL

€ 1,998

XProtect Expert - Лиценз за камера

Milestone

XPETDL

€ 199

В допълнение към функциите на Xprotect Expert: Поддръжка на пълна резервираност на сървърите и данните (failover
servers), възможност за автоматизирано оптимизиране на архива чрез премахване на кадри след определен период (data
grooming), криптиране на видеоинформацията, централизиран мениджмънт на клиентски профили, включен модул за
видеостена XProtect SmartWall, възможност за свързване на инсталации с всички предходни лицензи в единна видеосистема
(Interconnect). Подходящ за големи мултисървърни системи, неограничен брой камери.
XProtect Corporate - Базов лиценз

Milestone

XPCOBT

€ 2,521

XProtect Corporate - Лиценз за камера

Milestone

XPCODL

€ 269

Модул за авт. разпознаване на регистрационни номера - Milestone XProtect LPR
Базов лиценз за разпознаване на регистрационни номера Xprotect LPR

Milestone

XPLPRBL

€ 195

Лиценз за камера за разпознаване на регистрационни номера Xprotect LPR

Milestone

XPLPRCL

€ 845

Допълнителна софтуерна библиотека за разпознаване на рег. номера от
XPLPRLL
€ 445
Milestone
различни държави (5 бр. са включени в базовия лиценз XPLPRBL)
ЗАБЕЛЕЖКА: За работата на системата е необходим наличен Базов лиценз Xprotect Express или по-висок и съответните
камера лицензи към тях за съответния брой камери, които ще се използват в системата
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Модул за интеграция със системи за контрол на достъпа - Milestone XProtect Access

NVR РЕКОРДЕРИ MILESTONE HUSKY

IP СОФТУЕР MILESTONE (http://www.milestonesys.com)

Модулът позволява интеграцията на системи за контрол на достъпа в Milestone Xprotect. Това позволява от клинтския
софтуер на Milestone Smart Client да се управляват функции на системата за достъп като: отключване/заключване на врати,
включително и управлението им от графичен план с местоположенията на вратите в обекта; персонална информация за
картодържателя преминал през вратата, придружена със снимка; списък с активността на дадена карта/картодържател;
възможност за проследяване на местоположението на картодържатели.
Базов лиценз Xprotect Access
Лиценз за врата Xprotect Access

Milestone
Milestone

XPABL
XPADL

€ 129
€ 39

Клиентски софтуерен пакет - Milestone Xprotect Smart Client
Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг, поддръжка на едновременна връзка към множество сървъри,
различни програмируеми квадратирани изгледи (до 100 камери в един екран), поддръжка на множество монитори
(при сървъри с минимум Professional лиценз), интуитивен режим на преглед на записи с възможност за
Безплатно
дефиниране на интервали, покадров playback, функция "Smart Search", възможност за независим режим на
Playback на дадена камера при Live режим на останалите, режим на търсене с мозайка от поредица кадри през
определен интервал, overlay бутони за дадени функции, режим Full Screen и др.

Мобилен клиент - Milestone Xprotect Mobile
Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг през мобилни устройства - смартфони и таблети (поддържат се Apple
iOS, Android, Windows Phone 8). Модулът позволява преглед на живо и на запис на камери от системата в
различни програмируеми квадратирани изгледи (до 8 камери в един екран), възможност за експортиране на
видео, активиране на алармени изходи, възможност за използване на камерата на мобилното у-во като изнесена
допълнителна камера в Milestone (Push video).

Абонаментен план за софтуерна поддръжка - Milestone Care Plus
Milestone Care е абонаментен план, който ви дава възможност да се възползвате от всички нови функционалности, които Milestone ще
предложи в бъдещите нови версии на софтуера. Опциите за софтуерен ъпгрейд дават достъп за даден период до: всички нови версии на
дадения лиценз; приспадане (full trade-in) на цената на съществуващия лиценз при ъпгрейд към по-висок; всички нови драйверни пакети,
добавящи поддръжка за нови камери (driver packs). По този начин Milestone Care минимизира разходите за бъдещи обновявания и
осигурява надежната работа на вашата Milestone система. Посочените цени са валидни при закупуване на Milestone Care за нова
система, за добавяне на Care Plus към вече съществуваща Milestone система - моля, направете запитване.
Xprotect Express Care Plus камера лиценз за 1 година

Milestone

YXPEXCL

€ 11

Xprotect Professional Care Plus камера лиценз за 1 година

Milestone

YXPPCL

€ 27

Xprotect Еxpert Care Plus базов лиценз за 1 година (задължителен)

Milestone

YXPETBL

€ 360

Xprotect Expert Care Plus камера лиценз за 1 година (задължителен)

Milestone

YXPETDL

€ 36

Xprotect Corporate Care Plus базов лиценз за 1 година (задължителен)

Milestone

YXPCOBT

€ 455

Xprotect Corporate Care Plus камера лиценз за 1 година (задължителен)

Milestone

YXPCODL

€ 50

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪРВЪР РЕКОРДЕРИ (NVR) MILESTONE HUSKY
Професионалните рекордери Milestone HUSKY са NVR устройства, базирани на професионален IT сървърен хардуер. Те разполагат с
предварително инсталирана операционна система (Windows 10) и Milestone Xprotect Professional за 24/32/128 камери, което улеснява и
оптимизира изграждането на IP видеосистеми от всякакъв мащаб. Milestone HUSKY е готова, пре-асемблирана платформа за запис на IP
камери с всички предимства на Milestone XProtect - отворена платформа с поддръжка на над 1000 IP камери от различни производители,
алармен менджмънт, карти на обектите, възможност за множество сървъри в една система, възможност за разширение с аналитични
модули. Използваният сървърен хардуер е с най-високо качество и се доставя с 3 години гаранция, а Milestone XProtect платформата е
с вграден 3-годишен Milestone Care Plus абонамент.
16-канален сървър-рекордер (NVR), разширяем до 24 камери, Skylake i3-6100
CPU/8GB RAM/2x2TB HDD вграден масив, Windows 10 IoT Enterprise OS, 2хLAN
(1Gbps), 4xUSB 3.0, HDMI/DVI портове, възможност за повече от 1 сървър (multi
server) в единна система, Alarm Manager, карти на обекта, XProtect Smart Client
поддръжка, 430х330х88 mm

Milestone

Husky M20
HM20-4T-16

€ 2,661

8-канален сървър-рекордер (NVR), разширяем до 32 камери, i5-3610ME CPU/8GB
RAM/2x1TB HDD вграден масив, Windows 10 OS, 2хLAN (1Gbps), 4xUSB 3.0,
HDMI/DVI портове, възможност за повече от 1 сървър (multi server) в единна
система, Alarm Manager, карти на обекта, XProtect Smart Client поддръжка,
300х300х90 mm

Milestone

Husky M30
HM30-2T-8

€ 3,326

8-канален сървър-рекордер (NVR), разширяем до 128 камери, i7-3610QE
CPU/16GB RAM/8x1TB HDD вграден масив (hot-plug), Windows 10 OS, 2хLAN
(1Gbps), 4xUSB 3.0, HDMI/DVI портове, възможност за повече от 1 сървър (multi
server) в единна система, Alarm Manager, карти на обекта, XProtect Smart Client
поддръжка, RAID поддръжка (опция), Rackmount формат 2U, 430х400х88 mm

Milestone

Husky M50
HM50-8T-8

€ 7,097

Пакет от допълнителни 4 бр. XProtect Milestone камера лицензи за разширение на
Milestone HUSKY рекордери M20, M30 и M50

Milestone

HMCL-4

€ 630

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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Модел

Цена

18.5" HD TFT-LED професионален монитор, 1366 x 768, контраст 600:1, яркост
200cd/m2, време за реакция 3.5ms, формат 16:9, хоризонтален зрителен ъгъл
170°, входове - VGA/HDMI, аудио вход (3.5mm), вградени говорители, 3D шумов
филтър, 230Vac/30W

Hikvision

DS-D5019QE-B

€ 141

22" FullHD TFT-LED професионален монитор, 1920 x 1080, контраст 600:1,
яркост 200cd/m2, време за реакция 3.5ms, формат 16:9, хоризонтален зрителен
ъгъл 170°, входове - VGA/HDMI, аудио вход (3.5mm), вградени говорители, 3D
шумов филтър, 230Vac/30W

Hikvision

DS-D5022QE-B

€ 187

19" LED професионален монитор, 1280 x 1024, контраст 1000:1, яркост
250cd/m2, време за реакция 5ms, формат 4:3, 3D comb филтър, входове HDMI/BNCx2/VGA, вградени говорители 2x1W, дистанционно у-ние, 230Vac/26W

Samsung

SMT-1935

€ 247

22" FullHD LED професионален монитор, 1920 x 1080, контраст 1000:1, яркост
250cd/m2, време за реакция 5ms, формат 16:9, 3D comb филтър, входове BNCx2/VGA/HDMI, вградени говорители 2x1W, дистанционно у-ние, 230Vac/24W

Samsung

SMT-2233

€ 367

43'' професионален FullHD IPS LED монитор, подходящ за мониторинг,
информационни и рекламни панели, динамичен контраст 3000:1, яркост
350cd/m2, FullHD 1080p, входове - HDMIx2, VGA, DVI-D, RS-232, аудио, LAN,
вградени говорители 2x10W, 220Vac

Panasonic

TH-43LFE8E

€ 824

48'' професионален FullHD IPS LED монитор, подходящ за мониторинг,
информационни и рекламни панели, динамичен контраст 4000:1, яркост
350cd/m2, FullHD 1080p, входове - HDMIx2, VGA, DVI-D, RS-232, аудио, LAN,
вградени говорители 2x10W, 220Vac

Panasonic

TH-48LFE8E

€ 1,121

55'' професионален FullHD IPS LED монитор, подходящ за мониторинг,
информационни и рекламни панели, динамичен контраст 50000:1, яркост
500cd/m2, FullHD 1080p, входове - HDMIx2, BNC, DVI-D, RS-232, аудио, LAN,
вградени говорители 2x10W, 220Vac

Panasonic

TH-55LFE8E

€ 1,893

18,5'' LED цветен монитор 16:9 HD, резолюция 1366 x 768, динамичен контраст
5000000:1, време за реакция 5ms, яркост 200 cd/m2, вход VGA D-Sub, размери
441 х 168 х 349 cm (ШхДхВ)

LG

19M38A-B

€ 106

21,5'' LED цветен монитор 16:9 HD, резолюция 1920 x 1080, динамичен контраст
5000000:1, време за реакция 5ms, яркост 200cd/m2, вход VGA D-Sub, размери 509
х 181 х 387 cm (ШхДхВ)

LG

22M38A-B

€ 131

Комплект приемник и предавател за пренос на 1 видео-сигнал по оптично влакно
singlemode до 20км, работен обхват -10°C～+75°C, конктори SC

3One Data

SWV60100

€ 117

Комплект приемник и предавател за пренос на 1 видео-сигнал по оптично влакно
singlemode до 20км, 8-битово цифрово кодиране, обратен канал данни RS232/422/485, работен обхват -10°C～+65°C, конктори SC

3One Data

SWV60101

€ 140

Предавател за пренос на 1 HD-TVI видео-сигнал по оптично влакно singlemode
до 20 км, резолюции 720р/1080р, RS-485 канал за данни, LED индикация,
конктори: 1 х FC/1 х BNC, 12 Vdc/1A, работен обхват -30°C～+75°C

Hikvision

DS-3V01T-A/1080

€ 127

Приемник за пренос на 1 HD-TVI видео-сигнал по оптично влакно singlemode
до 20 км, резолюции 720р/1080р, RS-485 канал за данни, LED индикация,
конктори: 1 х SC/1 х BNC, 12 Vdc/1A, работен обхват -30°C～+75°C

Hikvision

DS-3V01R-A/1080

€ 131

Предавател за пренос на 4 HD-TVI видео-сигналa по оптично влакно
singlemode до 20 км, резолюции 720р/1080р, RS-485 канал за данни, LED
индикация, конктори: 1 х SC/1 х BNC, 12 Vdc/1A, работен обхват -30°C～+75°C

Hikvision

DS-3V04T-A/1080

€ 393

Приемник за пренос на 4 HD-TVI видео-сигналa по оптично влакно singlemode
до 20 км, резолюции 720р/1080р, RS-485 канал за данни, LED индикация,
конктори: 1 х SC/1 х BNC, 12 Vdc/1A, работен обхват -30°C～+75°C

Hikvision

DS-3V04R-A/1080

€ 415

UTEPO

UTP3-SW04-TX

€ 34

Снимка

Описание

ПРОФЕСИОНАЛНИ LED МОНИТОРИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНИТОРИ

PC LED МОНИТОРИ

ВИДЕО ПО ОПТИКА

ПРЕНОС НА ВИДЕО И ДАННИ ПО ОПТИЧЕН КАБЕЛ - SINGLEMODE (опция MULTIMODE)

МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO (http://www.utepo.net)

5-портов мрежов комутатор; 4 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x
10/100Mbps Uplink порта; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV
mode", осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps); вградена гръмозащита 6kv
lightning/Level 3 ESD; планки за монтаж

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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Описание

Марка

Модел

Цена

5-портов PoE мрежов комутатор; 4 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x
100Base-FX порт (Single Mode/Dual Fiber до 20 км); PoE+ поддръжка IEEE
802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 60W); пренос
на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на до 250
м (10Mbps); вградена гръмозащита Level 2 lightning/Level 2 ESD; планки за
монтаж

UTEPO

UTP3-SW04-FP60

€ 62

6-портов PoE мрежов комутатор; 4 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x
10/100Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до
30W max на порт (общ PoE бюджет 60W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м;
режим "CCTV mode", осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps); вградена
гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD; планки за монтаж

UTEPO

UTP3-SW04-TP60A1

€ 47

9-портов PoE мрежов комутатор; 8 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 1 x
10/100Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до
30W max на порт (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м;
режим "CCTV mode", осигуряващ работа на до 250 м (10Mbps); вградена
гръмозащита Level 2 lightning/Level 2 ESD; планки за монтаж

UTEPO

UTP3-SW08-TP120

€ 81

14-портов PoE мрежов комутатор; 8 х 10/100/1000Mbps Fast Ethernet порта
+ 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта + 4 x 10/100Mbps Uplink combo порта (2
copper + 2 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 30W max
на порт (общ PoE бюджет 135W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до 150 м;
управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита 6KV surge/8KV ESD защита

UTEPO

UTP3-GSW0806TP150

€ 210

18-портов PoE мрежов комутатор; 16 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x
10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 16),
до 30W max на порт (общ PoE бюджет 250W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+
до 150 м; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3
lightning/Level 3 ESD

UTEPO

UTP3-SW16-TP300

€ 303

26-портов PoE мрежов комутатор; 24 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x
10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24),
до 30W max на порт (общ PoE бюджет 380W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+
до 150 м; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3
lightning/Level 3 ESD

UTEPO

UTP3-SW24-TP420

€ 393

28-портов PoE мрежов комутатор; 24 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 4 x
10/100/1000Mbps Uplink порта (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддръжка IEEE
802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 380W);
пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до 150 м; управляем (managed Level 2);
вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD

UTEPO

UTP7224E-POE-L2

€ 429

Индустриален 6-портов PoE мрежов комутатор; 4 х 10/100Mbps Fast
Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP); PoE+ поддръжка
IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 60W);
пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до 150 м; работна темп. -40~+75C ; вградена
гръмозащита Level 3 lightning 4KV/Level 3 ESD; планки за монтаж

UTEPO

UTP7204E-POE-A1

€ 90

Индустриален 10-портов PoE мрежов комутатор; 8 х 10/100Mbps Fast
Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP); PoE+
поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 30W max на порт (общ PoE
бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до 150 м; работна темп. 40~+75C ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 4KV/Level 3 ESD; планки за
монтаж

UTEPO

UTP7208E-POE

€ 198

Медиа конвертор; 1 х Fast Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт (SFP);
10/100Mbps full/half duplex; automatic MDI/MDIX; компактен дизайн за монтаж на
стена или din шина; вградена гръмозащита; 12-24Vdc

UTEPO

UOF7201E

€ 32

Медиа конвертор; 1 х Fast Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт (SFP);
10/100Mbps full/half duplex; automatic MDI/MDIX; PoE+ поддръжка IEEE
802.3af/at; компактен дизайн за монтаж на стена или din шина; вградена
гръмозащита; 48-55Vdc

UTEPO

UOF7301E-POE

€ 47

SFP модул, Single mode, Dual fiber, 155Mbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm

UTEPO

SFP-155M-20KM

€ 18

SFP модул, Single mode, Dual fiber, 1.25Gbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm

UTEPO

SFP-1.25G-20KM

€ 21

Снимка

МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ UTEPO

УПРАВЛЯЕМИ МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO (http://www.utepo.net)

ИНДУСТРИАЛНИ МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO

МЕДИА КОНВЕРТОРИ

SFP модули, съвместими с мрежови устройства UTEPO

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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Модел

Цена

SFP модул, Single mode, Single fiber, 155Mbps/20 km, LC/PC сокет, комплект
предавател/приемник (1310 nm/1510nm)

UTEPO

SFP-155M-20KMTX/RX

€ 41

SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/20 km, LC/PC сокет, комплект
предавател/приемник (1310 nm/1510nm)

UTEPO

SFP-1.25G-20KMTX/RX

€ 74

МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ UTEPO

Снимка

Описание

КОНВЕРТОРИ ЗА ПРЕНОС НА ETHERNET ПО КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ

Комплект пасивен приемник и предавател за пренос на Ethernet/IP мрежов
сигнал по коаксиален кабел; съвместим с всички видове IP камери; скорост до
100Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max разстояние до 300м

UTEPO

Комплект активен приемник и предавател за пренос на Ethernet/IP мрежов
сигнал и PoE+ (IEEE 802.3at) по коаксиален кабел; съвместим с всички видове IP
камери; скорост до 100Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max разстояние до 500м; вградена
гръмозащита; 48-55Vdc

UTEPO

UTP7301EPOC

€ 101

PoE инжектор за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af (15.4W); 10/100Mbps;
2xRJ45; вградена гръмозащита; 220Vac

UTEPO

UTP7201GE-PSE30

€ 23

PoE сплитер, IEEE 802.3 af; вход: PoE 36V-60V/15.4W; изход: 12.95W/12Vdc

UTEPO

UTP3-PDA01B13W

€8

UTP3-EOC-Mini

€ 12

(до изчерпване)

PoE инжектор / PoE сплитер

ИНФАЧЕРВЕНИ СВЕТОДИОДНИ ПРОЖЕКТОРИ 850nm

IR ПРОЖЕКТОРИ

LED Инфрачервен прожектор за външен монтаж, 100бр. LEDs 850nm, покритие до
80м/15°, CDS сензор за авт. вкл./изкл., IP66 с вентилатор, 12Vdc/2.5A, адаптор в
комплекта

CNB

MIR3000

(до изчерпване)

€ 89

LED инфрачервен прожектор за външен монтаж (IP66), 20 бр. SuperPower LEDs с
покритие до 150м/60°, 850nm, 12Vdc/24Vac (4500mA/2500mA), CDS сензор,
включeна монтажна стойка, възможност за монтаж на 2 бр. с монтажна стойка
CSP-P003 (опция)

IRLAB

LIR-IB89

€ 145

LED инфрачервен прожектор за външен монтаж (IP66), 55 бр. LEDs с покритие до
30м/80°, 850nm, 12Vdc/24Vac (410mA/320mA), CDS сензор, включва стенна
стойка

IRLAB

LIR-CA32

€ 39

LED инфрачервен прожектор за външен монтаж (IP66), 147 бр. LEDs с покритие
до 80м/60°, 850nm, 12Vdc/24Vac (1400mA/1250mA), CDS сензор, включва стенна
стойка

IRLAB

LIR-CB88

€ 86

Инфрачервен прожектор за вътрешен таванен монтаж, 90 бр. диода с покритие
до 180m2/180°, 850nm, 12Vdc/24Vac (600mA)

IRLAB

LIR-CA60

€ 44

Универсална монтажна основа за камери за стенен/таванен монтаж, съвместима
с всички куполни/корпусни камери Hikvision и Longse, за вътрешен и външен
монтаж, включени в компректа 2 бр. щуцери, размери: 138х138х60 mm

ANX

ANX-120

€ 12

Универсална стойка за стенен/таванен монтаж на камера

STR

BRK-X

€2

Телескопична стойка за таванен монтаж, дължина до 1004мм

STR

BRK-224D

€ 11

Стойка за стенен монтаж, пластмасова, за мини куполни камери

STR

BRK-225

€3

Стойка за стенен монтаж, метална, за куполни камери

STR

BRK-227

€6

Стенна стойка за кожух

STR

BRK-210

€4

Стенна стойка за кожух със скрито окабеляване (съвместима с кожуси STR618/619HB)

STR

BRK-208

€7

Адаптор за монтаж на стълб на кожуси STR

STR

STR-218

€6

Адаптор за монтаж на стълб на кожуси STR 2бр.

STR

STR-218А

€ 10

Г-образна стойка за таванен монтаж на STR606 и STR607

STR

BRK-215

€ 15

Videotec

PUNTO 2

€ 57

STR

STR-606HB

€ 20

СТОЙКИ ЗА КАМЕРИ

СТОЙКИ ЗА ВЪТРЕШЕН/ВЪНШЕН МОНТАЖ

КОЖУСИ,
СТОЙКИ

КОЖУСИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ НА КАМЕРИ

Кожух за външен монтаж, странично отваряне, компактен елегантен дизайн,
стандарти IP66/EN61000-6-3, EN60950, EN50130-4, -20~+60Сº, комплект със
стенна стойка за скрито окабеляване, 24Vac (опция 220Vac)
Кожух за външен монтаж с отоплител и вентилатор, бежав, комплект с козирка,
230Vac; размери: 113x106x370мм

Валидна от 20.04.2017 г.
Цените са без включен ДДС!
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КОЖУСИ, СТОЙКИ

Снимка

-

Описание

Цена

Марка

Модел

Кожух за външен монтаж със скрито окабеляване, странично отваряне,
отоплител, вентилатор, козирка, 230Vac

STR

STR-619HB

€ 28

Кожух за външен монтаж със странично отваряне, отоплител, вентилатор,
козирка, 230Vac

STR

STR-618HB

€ 25

Комплект вентилатор и нагревател 24Vac за кожуси

STR

STR-HB24

€9

Куполен кожух за вътрешен монтаж, вандалоустойчив, поликарбонатен с размери
ø142 X 84 мм, алуминиева основа

STR

STR-615

€9

TL-PA4010KIT

€ 52

ЗАХРАНВАНЕ ЗА КАМЕРИ

Комплект Powerline адаптери за пренос на мрежов сигнал през електрическа
мрежа, до 500Mbps/300 м; спестява необходимостта от мрежово окабеляване;
QoS; Pair бутон за връзка; компактен дизайн
Адаптор (с изведени кабели) за захранване на PTZ камери 24Vac - 3А

XED

XED-3024S

€ 13

Адаптор (с изведени кабели) за захранване на камери, 12Vdc/3А

XED

XED-3013S

€7

Адаптор (с изведени кабели) за захранване на камери, 12Vdc/1А

XED

XED-1212S

€4

Разклонителна захранваща букса (1-4) мъжка за 12VDC адаптори/камери

Catchview

CV-PL004

€ 1.54

Захранваща букса мъжка за 12VDC камери, 40cm кабелче

Catchview

CV-PL001M

€ 0.56

Захранваща букса женска за 12VDC камери, 40cm кабелче

Catchview

CV-PL001F

€ 0.56

SC&T

PC1A

Конвертор от 24Vac към 12Vdc, до 1000mA

ЗАХРАНВАНЕ

Захранващ кабел 220 Vac

220Vac

€ 15
€ 2.48

Захранващ блок, стабилизиран, 12Vdc/5A

Catchview

CV-PSU12V5A

€ 13

Захранващ блок, стабилизиран, 12Vdc/10A

Catchview

CV-PSU12V10A

€ 18

Захранващ блок, 8 канален, 12V/5A, стабилизиран, предпазител и изнесена LED
индикация за всеки канал, до 0,6 Аmp на всеки канал. Самовъзстановяващ се
режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.

KASMAN

KAS-DC120805

€ 29

Захранващ блок, 16 канален, 12V/12A, стабилизиран, предпазител и изнесена
LED индикация за всеки канал, до 0,75 Аmp на всеки канал. Самовъзстановяващ
се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ. Без захранващ
кабел.

KASMAN

KAS-DC121612

€ 53

Захранващ блок, 4 канален, възможност за резервиране с 2 бр. акумулаторни
батерии 7Аh, 12V/3A, стабилизиран, предпазител (самовъзстановяващ се) и LED
индикация за всеки канал. Метална кутия с ключ.

XED

XED-3A12VX-4LC

€ 72

Захранващ блок, 16 канален, възможност за резервиране с 2 бр. акумулаторни
батерии 7Аh, 12V/10A, стабилизиран, предпазител (самовъзстановяващ се) и
LED индикация за всеки канал. Метална кутия с ключ.

XED

XED-10A12VX16LC

€ 105

Влагозащитен захранващ блок, 6 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител и
LED индикация за всеки канал, до 2,5 Аmp на всеки канал. Самовъзстановяващ се
режим и защита от пренапрежение, подходящ за външен монтаж/IP66. Метална
кутия с ключ.

XED

XED-12012D-6CH

€ 50

Влагозащитен захранващ блок, 9 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител и
LED индикация за всеки канал, до 1,1 Аmp на всеки канал. Самовъзстановяващ се
режим и защита от пренапрежение, подходящ за външен монтаж/IP66. Метална
кутия с ключ.

XED

XED-12012D-9L

€ 58

Захранващ блок, 12Vdc/2.0A, влагоустойчив корпус с UV защита

XED

XED-20SF12-SJ

€7

Catchview

CV-WP1201N

€7

Eaton

Eaton 5Е1100iUSB

€ 127

Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 90%, метриран - 100 метра ролка,
ø6.2 мм

RG59/100
(080591)

€ 26

Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 90%, метриран - 305 метра кутия,
ø6,2 мм

RG59/305
(080593)

€ 79

Захранващ блок, 12Vdc/1.0A, размери 150/90/40 mm, влагоустойчив корпус с UV
защита
UPS захранване Line interactive 1100VA/660W, изводи 6 x IEC, размери 180 x 133 x
330мм, тегло 9.22 кг, 1 USB порт, защита на телефона, модема, интернет връзка

КАБЕЛИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ - ELAN (Италия)
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КАБЕЛИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН MИКРОКОАКСИАЛЕН КАБЕЛ - ELAN (Италия)

Микро-коаксиален кабел, помеднено жило, медна оплетка 90%, метриран - 100
метра ролка, ø2.8 мм

Microcoax
(081591)

€ 22

Mcoax+2x0,50
(082251)

€ 44

Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 70%, метриран - 100 метра ролка

RG59/100

€ 23

Коаксиален кабел, помеднено жило, медна оплетка 70%, метриран - 305 метра
ролка

RG59/305

€ 69

Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ
кабел 2х0.5 мм, метриран - 100 метра ролка

RG59+2x0,5/100

€ 48

Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ
кабел 2х0.5 мм, метриран - 305 метра ролка

RG59+2x0,5/305

€ 146

Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ
кабел 2х0.75 мм, метриран - 305 метра ролка

RG59+2x0,75/305

€ 179

SB-105

€ 0.54

crimp

€ 0.96

CV-7088

€ 0.33

Микро-коаксиален кабел, помеднено жило и медна оплетка 90% + захранващ
кабел 2х0.5 мм, метриран - 100 метра ролка, ø5.5 мм
ПРОФЕСИОНАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ - STR

КАБЕЛИ

BNC конектор за кримпване, 2 части
BNC конектор за кримпване, 3 части

VISTA

BNC конектор с винтче/запояване и пружинен предпазител, 2 части
ПРОФЕСИОНАЛЕН MИКРОКОАКСИАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ

Микро-коаксиален кабел RG174 с медно жило, медна оплетка 85% метриран - 100
метра ролка

Mini RG59 Cable

€ 30

Микро-коаксиален кабел RG174 с медно жило и алуминиева оплетка и захранващ
кабел 2х0.5 мм, метриран - 100 метра ролка

Mini RG59+2x0,5

€ 29

Mini/crimp

€ 0.58

UTP информационен кабел за данни, Cat5e, 4x2x24AWG, метриран, ø5.0 мм,
цена/1 м.

UTP 098243

€ 0.26

FTP информационен кабел за данни, Cat5e, 4x2x24AWG, метриран, ø5.8 мм,
цена/1 м.

FTP 098243S

€ 0.37

UTP информационен кабел за данни с UV защите (за външен монтаж), Cat5e,
4x2x24AWG, метриран, ø6.8 мм, цена/1 м.

UTP 099243

€ 0.49

BNC конектор за кримпване (за работа с микро-коаксилаен кабел)
ИНФОРМАЦИОННИ КАБЕЛИ ЗА ДАННИ

ПРЕНОС НА ВИДЕОСИГНАЛ ПО УСУКАНА ДВОЙКА
Максимално разстояние за аналогови камери при ползване на кабел UTP Cat5e:
* пасивно-пасивно устройство - до 300 м (цветен видеосигнал);
* пасивно-активно устройство - до 600 м (цветен видеосигнал);
* активно-активно устройство - до 1200 м (цветен видеосигнал);
*TVI камери - 170 м(720P); 150 м(1080P)

ВИДЕО ПО УСУКАНА ДВОЙКА

1-канален пасивен трансивър на видео сигнал по UTP кабел CAT5 до 150м,
(комплект 2 бр.), специализиран за работа с HD-TVI камери

HIKVISION

DS-1H18

€9

Комплект 1-канален пасивен видео трансивър с изведено кабелче, вградена TVS
защита, съвместим с аналогови и HD-TVI камери

UTEPO

UTP101P-HD

€6

1-канален пасивен видео трансивър с изведено кабелче, вградена TVS защита,
влагозащитен

UTEPO

UTP101P-B1

€3

Комплект 1-канален пасивен трансивър на видео сигнал и захранване (12Vdc)
по UTP кабел до 300м, изведено кабелче с конектори, съвместим с аналогови и
HD-TVI камери

UTEPO

UTP101PV-HD

€9

Комплект 1-канален активен приемник и предавател на видео сигнал и
захранване (12Vdc/0.8A) по UTP кабел, вградена TVS защита, модулен дизайн,
съвместим с аналогови и HD-TVI камери, 48Vac (с вкл. адаптор)

UTEPO

UTP101PV-HD5

€ 41

4-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус,
съвместим с аналогови и HD-TVI камери

UTEPO

UTP104P-HD

€ 19

8-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус

UTEPO

UTP108P

€ 31

16-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус

UTEPO

UTP116P-HD

€ 60

1-канален активен видео трансмитер, вградена TVS защита, метален корпус,
съвместим с аналогови и HD-TVI камери, 12Vdc (без захр. адаптор)

UTEPO

UTP101AT-HD2

€ 16
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1-канален активен видео приемник, вградена TVS защита, метален корпус, 2 BNC
изхода, съвместим с аналогови и HD-TVI камери, 12Vdc (без захр. адаптор)

UTEPO

UTP101AR-HD2

€ 18

16-канален активен видео приемник, вградена TVS защита, метален корпус,
12Vdc (без захр. адаптор)

UTEPO

UTP116AR

€ 165

Активен удължител за HDMI сигнал посредством UTP кабел до 60м, резолюция до
1080p, метален корпус, включени 2 бр. адаптори 12Vdc и 1 бр. HDMI кабел (цена
за комплект 2 бр.)

UTEPO

UTP801HD-A2

€ 100

Пасивен удължител за VGA сигнал посредством UTP кабел до 35м, резолюция до
1280х1024, вградена защита, метален корпус (цена за комплект 2 бр.)

UTEPO

UTP801P

€ 30

Активен удължител (комплект приемник + предавател) за VGA сигнал
посредством UTP кабел до 150м, резолюция до 1600х1200, вградена защита,
метален корпус (цена за комплект)

UTEPO

UTP8201AT +
UTP8201AR-150

€ 132

Пасивен удължител на USB сигнал посредством UTP кабел до 60м (цена за
комплект 2 бр.)

UTEPO

UTP601USB-M

€ 26

HD-TVI видео-дистрибутор, 1 вход, 2 изхода (с вкл. адаптор)

Hikvision

DS-1H31

€ 41

HD-TVI конвертор-дистрибутор, вход: 1 HD-TVI (BNC), изходи: 1 HDMI/1 HD-TVI
(BNC), резолюции 720р/1080р, 12Vdc (с вкл. адаптор)

Hikvision

DS-1H33

€ 75

Видео-дистрибутор, 1 вход, 2 изхода (с вкл. адаптор), поддържа HD-TVI и
аналогови камери

SC&T

CD102HD

€ 28

Видео-дистрибутор, 1 вход, 4 изхода (с вкл. адаптор), поддържа HD-TVI и
аналогови камери

SC&T

CD104HD

€ 43

RS-485 дистрибутор, 1+1 входa / 8 изхода, вградена гръмозащита за всеки канал,
възможност за надгражадне с RS004/RS008/RS016

SC&T

RS008-2

€ 120

Видео-усилвател, 1 вход, 1 изход, до 1000м с RG 59U (с вкл. адаптор), поддържа
HD-TVI и аналогови камери

SC&T

CA101HD

€ 38

Микрофон за камери, 12Vdc/15mA, с изведено кабелче

Yianda

CS-05CX

€5

Hikvision

DS-2FP2020

€ 35

Yianda

SUPR-700

€ 43

Catchview

CV-MP003

€9

UTEPO

UTP1201XP-HD

€9

SC&T

RS001I

€ 30

Гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори (мъжко-женско)

UTEPO

USP201V

€ 13

Гръмозащита по коаксиален кабел, захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc) и UTP кабел
(RS485 линия)

UTEPO

USP201PVD24

€ 29

Гръмозащита по коаксиален кабел и захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc)

UTEPO

USP201PV24

€ 27

Гръмозащита по Ethernet LAN кабел

UTEPO

USP201E

€ 17

Гръмозащита по Ethernet LAN кабел, PoE/PoE+ съвместимост

UTEPO

USP201E-POE

€ 32

Гръмозащита по захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc), стандарт IEC61643-21:2000

UTEPO

USP201PW24

€ 18

Гръмозащита по захранващ кабел, трифазна 380V/40KA, 1.2KVзащита, стандарт
IEC61643-21:2000, за монтаж в табло (35mm guide rail шина)

UTEPO

USP203AC385-D

€ 35

SC&T

SP016C

€ 214

ВИДЕО ПО УСУКАНА ДВОЙКА

Снимка

ВИДЕО-ОБРАБОТКА

ВИДЕО-ДИСТРИБУТОРИ, УСИЛВАТЕЛИ, КОНВЕРТОРИ

Високочувствителен микрофон за камери, филтър за фонови шумове,
чувствителност -34dB, сигнал/шум (SNR): 60dB (1m40dB), максимално звуково
ниво: 100dB SPВ (1KHz, THD 1%), импеданс 600 Ω, амплитуда на изходния
сигнал: 2.5Vpp/-25dB, вграден предусилвател, 9-15Vdc/25mA, размери
ø78mm×28mm, компактен PVC корпус
Високочувствителен микрофон за камери, с филтър за фонови шумове,
12Vdc/20mA, размери ø95 x 30 mm, с изведено кабелче
Микрофон за камери, 12Vdc/12mA, размери 69 x 39 mm, с изведено кабелче 30 см
Видеотрансформатор с вграден video balun (корекция на смущения)
RS232 към RS485 / RS422 конвертор

ГРЪМОЗАЩИТИ

ГРЪМОЗАЩИТИ

16-канална гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори, 19", 1U
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Клещи за BNC crimp конектори за коаксиален кабел RG6/58/59

SC&T

AT009-R

€ 22

Комплект клещи и аксесоари за BNC crimp конектори за коаксиален кабел
RG6/58/59

SC&T

AT009

€ 56

Портативен мини-монитор за настройка на CCTV камери, 2.5'' LCD панел,
Мултицет, Тестване на UTP кабел, Възможност за захранване на 12Vdc, 1 видео
вход, RS485 интерфейс за настройка/управление на PTZ камери и проверка на
телеметрични линии (Pelco P/D), Li зарядна батерия (9V), малък и компактен
корпус, удобен за ежедневна работа

Catchview

CV-TEST 2.5-III

€ 265

Портативен монитор за настройка на CCTV камери 5 в 1, поддръжка на
аналогови, IP камери, HD-TVI/CVI/AHD камери; 7’’ LCD тъч скрийн
екран; слот за micro SDXC карта; възможност за запис и преглед на видео;
Ethernet LAN; вграден WIFI модул; 1 BNC вход/изход; HDMI изход; 12Vdc/2A
изход за захранване на камера; 5V/2A USB захранващ конектор; PoE захранващ
изход (48V/24W); аудио вход; PTZ интерфейс (Pelco P/D); кабелен тестер за
UTP; Network test функция (IP address scan/link scan/Ping test); зарядна батерия LiPol 6500mAh (16 часа автономна работа); възможност за външно захранване
12Vdc/2A

Catchview

CV-IPTEST86003H

€ 575

Цветен TFT-LCD монитор 9'', 2 видео-входа, 1 аудио-вход, високоговорител,
дистанционно у-ние, 12Vdc (с включен адаптор и стенна стойка в комплекта)

Catchview

CV-LM9004

€ 82

Преходен конектор BNC женско / RCA мъжко (чинч)

Catchview

CV-7071

€ 0.21

Преходен конектор BNC мъжко / RCA женско (чинч)

Catchview

CV-7056

€ 0.21

Преходен конектор BNC женско / BNC женско

Catchview

CV-7061

€ 0.19

Конвертор на аналогов видео сигнал BNC -> VGA, резолюция до 1280x1024, с
включен адаптор

Catchview

CV-CT760

€ 49

АКСЕСОАРИ

АКСЕСОАРИ

Снимка
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АКСЕСОАРИ
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