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O nas

Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań do elektroniki przemysłowej.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo kamery IP, Rejestratory IP,
Routery, switche oraz akcesoria potrzebne do skompletowania
idealnego zestawu monitoringu.

Współpracujemy tylko i wyłącznie z producentami i autoryzowanymi dystrybutorami.
Nasze produkty pochodzą od sprawdzonych dostawców i objęte są gwarancją producenta.
Każdy z naszych produktów posiada minimum 2 letnią gwarancję, otrzymujesz także pomoc
techniczną od naszych specjalistów.

Nasz zespół składa się z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży CCTV.
Dział sprzedaży zajmuje się kompleksową obsługą Klientów od zdiagnozowania potrzeb
po wybór idealnego rozwiązania. Dział Techniczny posiada szeroką wiedzę z zakresu
montażu oraz konfiguracji urządzeń do monitoringu.

KONKURENCYJNE
CENY

KLIENT NA
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APLIKACJA
BITVISION

O aplikacjach
APLIKACJA

CamHI PRO

Wydajna oraz intuicyjna polskojęzyczna aplikacja, dzięki której 
zadbasz o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Z łatwością pozwoli  
Ci na obserwowanie monitorowanego terenu w czasie rzeczywi-
stym oraz przeglądanie zarejestrowanych nagrań.  
Znajdziesz ją za darmo w Sklepie Play oraz AppStore.

Nowoczesna aplikacja BITVISION pozwoli Ci na podgląd nawet  
16 kamer jednocześnie. Bez żadnych przeszkód zapewnia możli-
wość odtwarzania zarejestrowanych nagrań na każdym urządze-
niu mobilnym.  
Znajdziesz ją za darmo w Sklepie Play oraz AppStore.

Sklep Play AppStore

Sklep Play AppStore
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Kamery IP - zalety 
Nowoczesne kamery dają możliwość bardzo precyzyjnego
podglądu tego, co dzieje się na obszarze, które znajduje  
się w oku obiektywu. Często sama informacja o monitoringu
oraz kamery umieszczone na budynkach odstraszają
potencjalnego złodzieja czy intruza. Dlatego z powodzeniem
wykorzystuje się je w domach prywatnych, instytucjach
i zakładach pracy. Znajdziemy je również na parkingach
oraz prywatnych budynkach gospodarczych.

Dzięki obrazowi z kamery można mieć także na oku dzieci,
osoby, które pozostają pod opieką, a nawet zwierzęta,
które nierzadko zostają same w domu lub na podwórku.
Obraz na żywo z kamery widoczny będzie na bieżąco również
na urządzeniu mobilnym.

Kamery IP to inaczej kamery sieciowe. 
Są obecnie podstawowym elementem sieci zestawów do monitoringu.
Dawniej standardem były kamery analogowe, wykorzystywane  
w telewizji przemysłowej. Różnica polega na formie zapisu.
W kamerach IP obraz jest od razu możliwy do podglądu
w sieci i dostępny dzięki podłączeniu do internetu.
Nowoczesne rozwiązania pozwalają m.in. na obserwowaniu
obrazu za pomocą aplikacji na telefonie, tablecie lub komputerze.

KAMERY
OBROTOWE

Kamery IP Wi-Fi

KAMERY
SIECIOWE

5

https://zintronic.pl/kamery-ip/kamery-bezprzewodowe-ip-wifi
https://zintronic.pl/kamery-ip/kamery-obrotowe
https://zintronic.pl/kamery-ip/kamery-obrotowe
https://zintronic.pl/kamery-ip/kamery-bezprzewodowe-ip-wifi


KAMERY
OBROTOWE

Jedna z najbardziej popularnych kamer marki Zintronic. Wysokiej jakości przetwornik  
1/2.8” low lux CMOS SONY IMX335 oraz obiektyw o szerokim kącie widzenia 109° zainsta-
lowany w kamerze Zintronic P5 WiFi zapewnia doskonały obraz 5-megapikselowy. Podze-
społy kamery zamknięte zostały w metalowej obudowie gwarantującej klasę szczelności 
IP66. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom kamera sprawdza się zarówno zastosowaniu  
na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Ruchoma głowica, która umożliwia sterowanie kamerą zarówno w pionie jak i w poziomie
zapewnia możliwość obserwacji większych obszarów bez konieczności instalowania wielu
kamer tubowych. Diody podczerwieni zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Zintronic P5 WiFi wyposażona jest w diody umożliwiające
monitorowanie obszaru na odległość aż do 40m.

Zintronic P5 IP WiFi
2.8mm 5MP IR 40M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Wbudowany głośnik oraz mikrofon: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

40 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 128GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (dwustronna komunikacja)
Ip66
TAK
TAK

CamHI/CamHI PRO

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Funkcja Wykrywania Postaci 
Kamera posiada funkcje, która z aplikacji bądź oprogramowania
umożliwia aktywowanie funkcji wykrycia człowieka na danym 
obrazie.

Wewnętrzny slot na kartę micro SD do 128GB 
Wewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Kompresja H.265 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265  
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 40m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera P5 WiFi wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 40 metrów.

Funkcja PTZ 
Dzięki wbudowanym silnikom kamera może obracać
się od 0° do 320° w poziomie oraz 0° - 90° w pionie.
Sterowanie obrotem kamery umożliwia: aplikacja,
rejestrator oraz przeglądarka internetowa.
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KAMERY
OBROTOWE

Ciemna wersja kamery P5 WiFi. Model P5 DARK WiFi również wyposażony został  
w renomowany przetwornik 1/2.8” low lux CMOS SONY IMX335 oraz obiektyw o szerokim 
kącie widzenia 109° tak, aby zapewnić użytkownikowi doskonałą jakość obrazu. Nowo-
czesna, w pełni metalowa obudowa z standardem szczelności IP66 sprawia, że kamera 
sprawdza się w zastosowaniu zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

Ruchoma głowica, która umożliwia sterowanie kamerą zarówno w pionie jak i w poziomie 
pozwala na obserwację znacznie większych obszarów terenu. Zastosowany system  
diod podczerwieni pozwala na podgląd z kamery nawet w pełnych ciemnościach.  
Zintronic P5 DARK WiFi umożliwiające monitorowanie obszaru w nocy na odległość  
aż do 40m.

Zintronic P5 DARK IP WiFi
2.8mm 5MP IR 40M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Wbudowany głośnik oraz mikrofon: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

40 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 128GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (dwustronna komunikacja)
IP66
TAK
TAK

CamHI/CamHI PRO

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Funkcja Wykrywania Postaci 
Kamera posiada funkcje, która z aplikacji bądź oprogramowania
umożliwia aktywowanie funkcji wykrycia człowieka na danym 
obrazie.

Wewnętrzny slot na kartę micro SD do 128GB 
Wewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Kompresja H.265 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265  
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 40m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera P5 DARK WiFi 
wyposażona jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są 
w stanie doświetlić monitorowany obszar na odległość  
aż do 40 metrów.

Funkcja PTZ 
Dzięki wbudowanym silnikom kamera może obracać
się od 0° do 320° w poziomie oraz 0° - 90° w pionie.
Sterowanie obrotem kamery umożliwia: aplikacja,
rejestrator oraz przeglądarka internetowa.
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KAMERY
OBROTOWE

Najwyższy model wśród kamer obrotywoch marki Zintronic. Kamera P5 PRO WiFi  
tak jak pozostałe kamery z serii P5 wyposażona została w 5-megapikselowy przetwornik 
1/2.8” low lux CMOS SONY IMX335. Ponadto P5 PRO posiada obiektyw o zmiennej ognisko-
wej w zakresie 2.7-13.5mm (kąt widzenia 108°-20°) pozwalający na 5-krotne przybliżenie 
obrazu bez utraty jego jakości. Podzespoły kamery Zintronic P5 PRO WiFi zamknięte 
zostały w metalowej obudowie o standardzie szczelności IP66. 

Poza ruchomą głowicą umożliwiającą sterowanie kamerą w pionie i poziomie, kamera 
wyposażona została w system zasilania Power over Ethernet. Dzięki zainstalowanemu  
modułowi PoE zasilanie niezbędne do pracy kamery dostarczone może zostać za pośred-
nictwem przewodu Ethernet.

Zintronic P5 PRO IP WiFi
2.7-13.5mm 5MP IR 50M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Wbudowany głośnik oraz mikrofon: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

50 metrów (widzenie w nocy)
2.7-13.5mm ( kąt widzenia 108°-20°)

Moto-zoom
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 128GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (dwustronna komunikacja)
IP66
TAK
TAK

CamHI/CamHI PRO

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Funkcja Wykrywania Postaci 
Kamera posiada funkcje, która z aplikacji bądź oprogramowania
umożliwia aktywowanie funkcji wykrycia człowieka na danym 
obrazie.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 128GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Zasilanie PoE (Power over Ethernet) 
Kamera wyposażona została w moduł zasilania PoE. Dzięki 
temu rozwiązaniu energia niezbędna urządzeniu dostarczona 
może zostać za pośrednictwem przewodu przesyłającego dane 
(ethernet).

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 50m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera P5 PRO wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 50 metrów.

Funkcja PTZ 
Dzięki wbudowanym silnikom kamera może obracać
się od 0° do 355° w poziomie oraz 0° - 120° w pionie.
Sterowanie obrotem kamery umożliwia: aplikacja,
rejestrator oraz przeglądarka internetowa.
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Model A5 IP WiFi  wchodzi w skład serii A5 marki Zintronic. To jedna z najchętniej kupo-
wanych kamer IP WiFi konstrukcji tubowej wśród modeli Zintronic. A5 IP WiFi  posiada 
przetwornik 1/2.8” low lux CMOS SONY IMX335  oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm  
co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu. Wbudowany mikrofon oraz głośnik 
zapewnia dwustronna komunikację i dodatkowe funkcje alarmowe dzięki którym kamera 
Zintronic A5 IP WiFi może służyć jako niewielki system alarmowy.  Nowoczesna, metalowa 
obudowa zapewnia jej niezwykłą wytrzymałość oraz gwarantuję szczelność klasy IP66.

Diody podczerwieni zamontowane w kamerze gwarantują podgląd nawet w środku nocy. 
Zintronic A5 IP WiFi wyposażona jest w podczerwień umożliwiającą monitorowanie obsza-
ru na odległość aż do 30m.

Zintronic A5 IP WiFi
2.8mm 5MP IR 30M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Wbudowany głośnik oraz mikrofon: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 128GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (dwustronna komunikacja)
IP66
TAK
TAK

CamHI/CamHI PRO

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Funkcja Wykrywania Postaci 
Kamera posiada funkcje, która z aplikacji bądź oprogramowania
umożliwia aktywowanie funkcji wykrycia człowieka na danym 
obrazie.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 128GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Funkcje alarmowe 
Dzięki połączeniu funkcji Wykrywania Postaci z wbudowanym 
głośnikiem kamera może spełniać rolę syreny alarmowej. 
Po wykryciu intruza wyda z siebie alarm w jednej z trzech 
wybranych form: klasycznej syreny, szczekania psa lub dowolnie 
nagranego komunikatu użytkownika.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 30m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera A5 WiFi wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów.

Kompresja H.265 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265  
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
SIECIOWE

9

https://zintronic.pl/kamera-ip-wifi-zintronic-a5-5mp-2-8mm-biala
https://zintronic.pl/kamera-ip-wifi-zintronic-a5-5mp-2-8mm-biala
https://zintronic.pl/kamery-ip/kamery-bezprzewodowe-ip-wifi


Odmiana BLACK modelu A5 IP WiFi została stworzona z myślą o osobach poszukujących  
do swojego systemu nadzoru kamer o ciemnej obudowie. A5 IP WiFi (Black),  tak samo  
jak wersja w kolorze białym, posiada przetwornik 1/2.8” low lux CMOS SONY IMX335   
oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu. 
Nowoczesna, metalowa obudowa zapewnia jej niezwykłą wytrzymałość oraz gwarantuję 
szczelność klasy IP66. Wbudowany mikrofon oraz głośnik zapewnia dwustronna komu-
nikację i dodatkowe funkcje alarmowe dzięki którym kamera Zintronic A5 IP WiFi (Black) 
może służyć jako niewielki system alarmowy. 

Diody podczerwieni zamontowane w kamerze gwarantują podgląd nawet w środku nocy. 
Zintronic A5 IP WiFi (Black) wyposażona jest w podczerwień umożliwiającą monitorowanie 
obszaru na odległość aż do 30m.

Zintronic A5 IP WiFi (Black)
2.8mm 5MP IR 30M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Wbudowany głośnik oraz mikrofon: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 128GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (dwustronna komunikacja)
IP66
TAK
TAK

CamHI/CamHI PRO

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Funkcja Wykrywania Postaci 
Kamera posiada funkcje, która z aplikacji bądź oprogramowania
umożliwia aktywowanie funkcji wykrycia człowieka na danym 
obrazie.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 128GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Funkcje alarmowe 
Dzięki połączeniu fukncji Wykrywania Postaci z wbudowanym 
głośnikiem kamera może spełniac rolę syreny alarmowej. 
Po wykryciu intruza wyda z siebie alarm w jednej z trzech 
wybranych form: klasycznej syreny, szczekania psa lub dowolnie 
nagranego komunikatu użytkownika.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 30m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera A5 WiFi wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów.

Kompresja H.265 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265  
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
SIECIOWE
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Zintronic A5 IP GSM sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występują znaczne problemy 
z dostępem do Internetu. W nowoczesnej, metalowej obudowie charakteryzującej się 
klasą szczelności IP66 został zamknięty renomowany przetwornik 1/2.8” low lux CMOS  
SONY IMX335 oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm. Połączenie wysokiej jakości komponen-
tów, wytrzymałej obudowy, modułu GSM, wbudowanego głośnikowi i mikrofonu gwarantu-
jącego dwustronną komunikację oraz funkcję alarmowe sprawia, że model A5 IP GSM  
staję się kamerądo zadań specjalnych. 
 
Zintronic A5 IP GSM, jak wszystkie kamery z serii A5, wyposażona została w nowoczesne 
diody podczerwieni gwarantujące widoczność do 30m nawet w największych ciemno-
ściach.

Zintronic A5 IP GSM
2.8mm 5MP IR 30M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Wbudowany głośnik oraz mikrofon: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 128GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (dwustronna komunikacja)
IP66
TAK
TAK

CamHI/CamHI PRO

Specyfkacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Funkcja Wykrywania Postaci 
Kamera posiada funkcje, która z aplikacji bądź oprogramowania
umożliwia aktywowanie funkcji wykrycia człowieka na danym 
obrazie.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 128GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Funkcje alarmowe 
Dzięki połączeniu funkcji Wykrywania Postaci z wbudowanym 
głośnikiem kamera może spełniać rolę syreny alarmowej. 
Po wykryciu intruza wyda z siebie alarm w jednej z trzech 
wybranych form: klasycznej syreny, szczekania psa lub dowolnie 
nagranego komunikatu użytkownika.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 30m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera A5 GSM wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów.

Kompresja H.265 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265  
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
SIECIOWE
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B5 WiFi to kamera stworzona z myślą o wszystkich tych, którzy poszukują wysokiej jako-
ści produktu w bardzo przystępnej cenie. Model Zintronic B5 IP WiFi wyposażona została 
w przetwornik 1/2.5” High-resolution CMOS Sensor K05 gwarantujący obraz o jakości 
5 megapikseli. W kamerze zainstalowano obiektyw o ogniskowej 2.8mm pozwalający 
na uzyskanie szerokiego kąta widzenia 109°. Wszystkie komponenty zamknięte zostały 
w metalowej obudowie zapewniającej wysoką wytrzymałość kamery oraz gwarantującej 
szczelność klasy IP67. 
 
Diody podczerwieni zamontowane w kamerze gwarantują podgląd nawet w środku nocy. 
Zintronic B5 IP WiFi wyposażona jest w podczerwień umożliwiającą monitorowanie obsza-
ru na odległość aż do 30m.

Zintronic B5 IP WiFi
2.8mm 5MP IR 30M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Gniazdo aduio: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 256GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK
TAK
IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfkacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 256GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Gniazdo audio
Zewnętrzne gniazdo audio pozwala na dołączenie do kamery 
dodatkowego modułu mikrofonu. Zapewnia to rejestrację 
dźwięku w monitorowanym obszarze.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 30m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera B5 WiFi wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
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zintronic.pl
WIĘCEJ KAMER IP WI-FI ZNAJDZIESZ NA
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https://zintronic.pl/kamery-ip/kamery-bezprzewodowe-ip-wifi


Kamery IP - zalety 
Nowoczesne kamery dają możliwość bardzo precyzyjnego
podglądu tego, co dzieje się na obszarze, które znajduje  
się w oku obiektywu. Często sama informacja o monitoringu
oraz kamery umieszczone na budynkach odstraszają
potencjalnego złodzieja czy intruza. Dlatego z powodzeniem
wykorzystuje się je w domach prywatnych, instytucjach
i zakładach pracy. Znajdziemy je również na parkingach
oraz prywatnych budynkach gospodarczych.

Dzięki obrazowi z kamery można mieć także na oku dzieci,
osoby, które pozostają pod opieką, a nawet zwierzęta,
które nierzadko zostają same w domu lub na podwórku.
Obraz na żywo z kamery widoczny będzie na bieżąco również
na urządzeniu mobilnym.

Kamery IP to inaczej kamery sieciowe. 
Są obecnie podstawowym elementem sieci zestawów do monitoringu.
Dawniej standardem były kamery CCTV, wykorzystywane w telewizji
przemysłowej. Różnica polega na formie zapisu.
W kamerach IP obraz jest od razu możliwy do podglądu
w sieci i dostępny dzięki podłączeniu do internetu.
Nowoczesne rozwiązania pozwalają m.in. na obserwowaniu
obrazu za pomocą aplikacji na telefonie, tablecie lub komputerze.

KAMERY
KOPUŁOWE

Kamery IP PoE

KAMERY
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Niewielkie rozmiary i obraz wysokiej jakości, to właśnie charakteryzuję kamerę Zintronic 
D5 IP PoE. Doskonały obraz gwarantuję markowy przetwornik 1/2.8” SONY Starvis Back 
illuminated CMOS SONY IMX335 o jakości 5 megapikseli oraz obiektyw o ogniskowej 
2.8mm pozwalający na uzyskanie szerokiego kąta widzenia 109°. Wszystkie podzespoły 
zostały zamknięte w niewielkiej, mającej zaledwie 93mm średnicy, metalowej obudowie 
gwarantującej klasę szczelności IP67. 
 
Niewielkie rozmiary kamery sprawiają, że Zintronic D5 IP PoE jest doskonałym wyborem 
wszędzie tam, gdzie chcemy aby była ona jak najmniej widoczna. Model D5 wyposażono 
w nowoczesne diody podczerwieni umożliwiające monitorowanie obszaru w nocy 
na odległość do 20 m. 

Zintronic D5 IP PoE
2.8mm 5MP IR 20M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Gniazdo aduio: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

20 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 256GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK
TAK
IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 256GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Gniazdo audio
Zewnętrzne gniazdo audio pozwala na dołączenie do kamery 
dodatkowego modułu mikrofonu. Zapewnia to rejestrację 
dźwięku w monitorowanym obszarze.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 20m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera D5 IP PoE wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 20 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
KOPUŁOWE
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Kamera D5 WL wchodzi w skład serii WarmLight marki Zintronic. Wysoką jakość obrazu 
gwarantuję markowy przetwornik 1 1/2.8” SONY Starvis IMX335 Back Illuminated CMOS 
sensor o jakości 5 megapikseli oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm pozwalający  
na uzyskanie szerokiego kąta widzenia 109°. Elektronika kamery zamknięta została  
w kopułowej, metalowej obudowie gwarantującej wandaloodpornośc oraz klasę  
szczelności IP67.

Kamera Zintronic D5 WL nie została wyposażona w klasyczne diody podczerwieni.  
W modelu tym zainstalowano diody LED oświetlające nadzorowany teren światłem  
widzialnym. Diody o mocy 3015U×2 pozwalają w nocy na oświetlenie terenu do 30 m.

Zintronic D5 WL
2.8mm 5MP WarmLight

Widzenie w nocy
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Barwa emitowanego światła:
Moc diod LED:
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów 
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 512GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK

4000 K
3015U×2

IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Wewnętrzny slot na kartę micro SD do 512GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Gniazdo audio
Zewnętrzne gniazdo audio pozwala na dołączenie do kamery 
dodatkowego modułu mikrofonu. Zapewnia to rejestrację 
dźwięku w monitorowanym obszarze.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Oświetlenie LED - 30m widzenie w nocy 
Diody LED zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera D5 WL wyposażona
jest w diody LED, które są w stanie doświetlić monitorowany 
obszar światłem widzialnym na odległość aż do 30 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
KOPUŁOWE
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Kamera ZIntronic B5 IP PoE sprawdza się doskonale w systemach monitoringu, 
ale także jako samodzielna kamera. Dzięki zewnętrznemu slotowi karty MicroSD 
nie wymaga ona podłączenia do rejestratora. Wysoką klasę obrazu gwarantuję przetwor-
nik 1/2.8” SONY Starvis Back illuminated CMOS SONY IMX335 o jakości 5 megapikseli 
oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm pozwalający na uzyskanie szerokiego kąta widzenia 
109°. Całość została zamknięta w niewielkiej, metalowej obudowie zapewniającej  
wandaloodpowrność i klasę szczelności IP67. 
 
Niewielkie rozmiary kamery sprawiają, że Zintronic B5 IP PoE jest doskonałym wyborem 
wszędzie tam, gdzie chcemy aby była ona jak najmniej widoczna. Model B5 wyposażono 
w nowoczesne diody podczerwieni umożliwiające monitorowanie obszaru w nocy 
na odległość do 30 m.

Zintronic B5 IP PoE
2.8mm 5MP IR 30M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Zasilanie PoE: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 256GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (IEEE 802.3af)
IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 256GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
Kamera wyposażona została w moduł zasilania PoE.  
Dzięki temu rozwiązaniu energia niezbędna urządzeniu 
dostarczona może zostać za pośrednictwem przewodu 
przesyłającego dane (ethernet).

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 30m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera wyposażona jest 
w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie 
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
TUBOWE
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https://zintronic.pl/kamera-sieciowa-ip-zintronic-b5-2-8mm-5mp-30m-nightvision-ip67-poe
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Bazując na wszechstronności modelu B5 opracowaliśmy kamerę Zintronic B5 PRO IP PoE. 
B5 PRO wyposażono w wysokiej jakości 5 megapikselowy przetwornik 1/2.8” SONY Starvis 
IMX335 Back illuminated CMOS sensor oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm. Podzespoły 
zostały zamknięte w metalowej obudowie o nowoczesnym designie i gwarancji wandalo-
odporności oraz szczelności IP67. 
 
Model B5 PRO otrzymał gniazdo audio pozwalające na podłączenie mikrofonu zewnętrz-
nego. Dzięki modułowi audio kamera rejestruję nie tylko obraz, ale również dźwięk 
otoczenia. Unowocześnione diody podczerwieni zastosowane w kamerze umożliwiają 
monitorowanie obszaru w nocy na odległość do 40 m.

Zintronic B5 PRO IP PoE
2.8mm 5MP IR 40M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Gniazdo audio: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

40 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 256GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK
TAK
IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 256GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 40m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera wyposażona jest 
w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie 
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 40 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
TUBOWE

Gniazdo audio
Zewnętrzne gniazdo audio pozwala na dołączenie do kamery 
dodatkowego modułu mikrofonu. Zapewnia to rejestrację 
dźwięku w monitorowanym obszarze.
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https://zintronic.pl/kamera-ip-poe-zintronic-b5-pro-5mp-2-8mm-40m-night-vision
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Kamera Zintronic B5 MAX IP PoE jest jednym z najchętniej wybieranych modeli kamer 
z oferty marki Zintronic. System zdalnej regulacji ogniskowej w zakresie 2.7-13.5mm po-
zwala na 5 krotne przybliżenie obrazu bez utraty jego jakości natomiast markowy 
5 megapikselowy przetwornik 1/2.8” SONY Starvis Back illuminated CMOS sensor IMX335 
zapewnia obraz o niebywałej szczegółowości. Wszystkie te podzespoły zostały zamknięte 
w pełni metalowej obudowie gwarantującej wandaloodporność oraz klasę szczelności 
IP67. 
 
Zintronic B5 MAX IP PoE wyposażona została w nowoczesne diody podczerwieni umożli-
wiające monitorowanie obszaru w nocy na odległość do 40 m

Zintronic B5 MAX IP PoE
2.7-13.5mm 5MP IR 40M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zasilanie PoE:
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Gniazdo audio: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

40 metrów (widzenie w nocy)
2.7-13.5mm ( kąt widzenia 110°-20°)

Moto-zoom
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK  (IEEE 802.3af)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK
TAK
IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 40m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera wyposażona jest 
w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie 
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 40 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
TUBOWE

Gniazdo audio
Zewnętrzne gniazdo audio pozwala na dołączenie do kamery 
dodatkowego modułu mikrofonu. Zapewnia to rejestrację 
dźwięku w monitorowanym obszarze.

Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
Kamera wyposażona została w moduł zasilania PoE.  
Dzięki temu rozwiązaniu energia niezbędna urządzeniu 
dostarczona może zostać za pośrednictwem przewodu 
przesyłającego dane (ethernet).
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https://zintronic.pl/kamera-sieciowa-ip-poe-zintronic-b5-max-2-7-13-5mm-5mp-40m-nightvision
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Kamera Zintronic B5 DARK IP PoE jest ciemnym wariantem modelu B5 MAX. System zdal-
nej regulacji ogniskowej w zakresie 2.7-13.5mm pozwala na 5 krotne przybliżenie obrazu 
bez utraty jego jakości natomiast markowy 5 megapikselowy przetwornik 1/2.8” SONY 
Starvis Back illuminated CMOS sensor IMX335 zapewnia obraz o niebywałej szczegółowo-
ści. Wszystkie te podzespoły zostały zamknięte w pełni metalowej obudowie gwarantują-
cej wandaloodporność oraz klasę szczelności IP67. 
 
Zintronic B5 DARK IP PoE wyposażona została w nowoczesne diody podczerwieni umożli-
wiające monitorowanie obszaru w nocy na odległość do 40 m.

Zintronic B5 DARK IP PoE
2.7-13.5mm 5MP IR 40M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zasilanie PoE:
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Gniazdo audio: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

40 metrów (widzenie w nocy)
2.7-13.5mm ( kąt widzenia 110°-20°)

Moto-zoom
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK  (IEEE 802.3af)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK
TAK
IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 40m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera wyposażona jest 
w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie 
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 40 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
TUBOWE

Gniazdo audio
Zewnętrzne gniazdo audio pozwala na dołączenie do kamery 
dodatkowego modułu mikrofonu. Zapewnia to rejestrację 
dźwięku w monitorowanym obszarze.

Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
Kamera wyposażona została w moduł zasilania PoE.  
Dzięki temu rozwiązaniu energia niezbędna urządzeniu 
dostarczona może zostać za pośrednictwem przewodu 
przesyłającego dane (ethernet).
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https://zintronic.pl/kamera-sieciowa-ip-poe-zintronic-b5-dark-2-7-13-5mm-5mp-40m-nightvision
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Najwyższy model wśród kamer tubowych marki Zintronic gwarantujący obraz o wysokiej 
jakości 4K (8MP). Model B8 ULTIMATE dzięki przetwornikowi 1/2.8” SONY Starvis IMX415 
Back-illuminated CMOS sensor oraz obiektywowi o ziemnej ogniskowej 2.7-13.5mm spraw-
dzi się wszędzie tam, gdzie bardzo szczegółowy obraz jest niezbędny. Optyka 
oraz podzespoły zostały zamknięte w wandaloodpornej, metalowej obudowie zapewniają-
cej klasę szczelności IP67. 
 
W kamera B8 ULTIMATE IP PoE zainstalowana niezwykle wydajne, nowoczesne diody pod-
czerwieni które gwarantują widoczność obszaru w nocy na odległość aż do 60 m.

Zintronic B8 ULTIMATE IP PoE
2.7-13.5mm 8MP IR 60M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Gniazdo audio: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

60 metrów (widzenie w nocy)
2.7-13.5mm ( kąt widzenia 110°-20°)

Moto-zoom
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 256GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK
TAK
IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 60m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera wyposażona jest 
w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie 
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 60 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
TUBOWE

Gniazdo audio
Zewnętrzne gniazdo audio pozwala na dołączenie do kamery 
dodatkowego modułu mikrofonu. Zapewnia to rejestrację 
dźwięku w monitorowanym obszarze.

Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
Kamera wyposażona została w moduł zasilania PoE.  
Dzięki temu rozwiązaniu energia niezbędna urządzeniu 
dostarczona może zostać za pośrednictwem przewodu 
przesyłającego dane (ethernet).
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Kamery z serii SMART marki Zintronic, dzięki szeregowi zaawansowanych funkcji, poma-
gają w zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa nadzorowanego terenu. Zintronic B5 SAMRT 
wyposażona została w przetwornik 1/2.8” SONY IMX335 Low Illumination CMOS Sensor 
jakości 5 megapikseli oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm co pozwala na osiągnięcie 
doskonałej jakości obrazu pełnego szczegółów. Klasę szczelności IP67 oraz wandalood-
porność gwarantuję wysokiej klasy w pełni metalowa obudowa. 
 
Oprócz funkcji SMART takich jak: wykrycie przekroczenia linii, wykrycie zgromadzeń, de-
tekcja ruchu itp. model B5 SMART wyposażony został w nowoczesne diody podczerwieni 
pozwalające na obserwowanie obszaru do 30 m nawet w całkowitych ciemnościach.

Zintronic B5 SAMRT IP PoE
2.8mm 5MP IR 30M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Zasilanie PoE: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 256GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (IEEE 802.3af)
IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Wykrycie przekroczenia linii
Wbudowana funkcja pozwala na wykrycie obiektu 
wkraczającego na obszar strzeżony. Gdy obiekt przekroczy 
wirtualną linię kamera, poprzez alarm, powiadomi użytkownika o 
przekroczeniu linii i wyróżni go ramką.

Wykrywanie zgromadzeń
Gdy w zaznaczonym obszarze zgromadzi się kilka osób, kamera 
wyłapie zgromadzenie i powiadomi o tym użytkownika.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 30m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera wyposażona jest 
w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie 
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów.

Wykrycie wtargnięcia do obszaru
Kamera pozwala na wyznaczenie szczególnie newralgicznych 
obszarów. W momencie wtargnięcia intruza do chronionego 
obszaru kamera powiadomi użytkownika o jego ingerencji.

KAMERY
TUBOWE
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Kamera B5 WL wchodzi w skład serii WarmLight marki Zintronic. Wysoką jakość obraz 
gwarantuję markowy przetwornik 1/2.8” SONY Starvis IMX335 Back Illuminated CMOS 
sensor o jakości 5 megapikseli oraz obiektyw o ogniskowej 3.6mm pozwalający 
na uzyskanie szerokiego kąta widzenia 89°. Elektronika kamery zamknięta została 
w tubowej, metalowej obudowie gwarantującej wandaloodporność oraz klasę szczelności 
IP67. 
 
Kamera Zintronic B5 WL nie została wyposażona w klasyczne diody podczerwieni. 
W modelu tym zainstalowano diody LED oświetlające nadzorowany teren światłem cią-
głym. Diody o mocy 3015U×4 pozwalają w nocy na oświetlenie terenu do 40 m.

Zintronic B5 WL
3.6mm 5MP WarmLight

Widzenie w nocy
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Barwa emitowanego światła:
Moc diod LED:
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

40 metrów 
3.6mm ( kąt widzenia 89°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 512GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK

4000 K
3015U×4

IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 512GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Gniazdo audio
Zewnętrzne gniazdo audio pozwala na dołączenie do kamery 
dodatkowego modułu mikrofonu. Zapewnia to rejestrację 
dźwięku w monitorowanym obszarze.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Oświetlenie LED - 40m widzenie w nocy 
Diody LED zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera D5 WL wyposażona
jest w diody LED, które są w stanie doświetlić monitorowany 
obszar światłem widzialnym na odległość aż do 40 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

KAMERY
TUBOWE
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Model A5 IP PoE  wchodzi w skład serii A5 marki Zintronic. To jedna z najchętniej kupo-
wanych kamer IP PoE konstrukcji tubowej wśród modeli Zintronic. A5 IP PoE  posiada 
przetwornik 1/2.8” low lux CMOS SONY IMX335  oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm  
co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu. Wbudowany mikrofon oraz głośnik 
zapewnia dwustronna komunikację i dodatkowe funkcje alarmowe dzięki którym kamera 
Zintronic A5 IP PoE może służyć jako niewielki system alarmowy.  Nowoczesna, metalowa 
obudowa zapewnia jej niezwykłą wytrzymałość oraz gwarantuję szczelność klasy IP66.

Diody podczerwieni zamontowane w kamerze gwarantują podgląd nawet w środku nocy. 
Zintronic A5 IP PoE wyposażona jest w podczerwień umożliwiającą monitorowanie obsza-
ru na odległość aż do 30m.

Zintronic A5 IP PoE
2.8mm 5MP IR 30M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Wbudowany głośnik oraz mikrofon: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 128GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (dwustronna komunikacja)
IP66
TAK
TAK

CamHI/CamHI PRO

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Funkcja Wykrywania Postaci 
Kamera posiada funkcje, która z aplikacji bądź oprogramowania
umożliwia aktywowanie funkcji wykrycia człowieka na danym 
obrazie.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 128GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Funkcje alarmowe 
Dzięki połączeniu funkcji Wykrywania Postaci z wbudowanym 
głośnikiem kamera może spełniać rolę syreny alarmowej. 
Po wykryciu intruza wyda z siebie alarm w jednej z trzech 
wybranych form: klasycznej syreny, szczekania psa lub dowolnie 
nagranego komunikatu użytkownika.

Podczerwień - 30m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera A5 WiFi wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów.

Dwustronna komunikacja
Kamera posiada wbudowany mikrofon i głośnik dające 
możliwość dwustronnej komunikacji oraz gwarantujące szereg 
funkcji alarmowych co wyróżnia model A5 IP Poe na tle innych 
kamer przewodowych PoE.

KAMERY
SIECIOWE

Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
Kamera wyposażona została w moduł zasilania PoE.  
Dzięki temu rozwiązaniu energia niezbędna urządzeniu 
dostarczona może zostać za pośrednictwem przewodu 
przesyłającego dane (ethernet).
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Odmiana BLACK modelu A5 IP PoE została stworzona z myślą o osobach poszukujących  
do swojego systemu nadzoru kamer o ciemnej obudowie. A5 IP PoE (Black),  tak samo  
jak wersja w kolorze białym, posiada przetwornik 1/2.8” low lux CMOS SONY IMX335   
oraz obiektyw o ogniskowej 2.8mm co pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu. 
Nowoczesna, metalowa obudowa zapewnia jej niezwykłą wytrzymałość oraz gwarantuję 
szczelność klasy IP66. Wbudowany mikrofon oraz głośnik zapewnia dwustronna komu-
nikację i dodatkowe funkcje alarmowe dzięki którym kamera Zintronic A5 IP PoE może 
służyć jako niewielki system alarmowy. 

Diody podczerwieni zamontowane w kamerze gwarantują podgląd nawet w środku nocy. 
Zintronic A5 IP PoE (Black) wyposażona jest w podczerwień umożliwiającą monitorowanie 
obszaru na odległość aż do 30m.

Zintronic A5 IP PoE (Black)
2.8mm 5MP IR 30M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Wbudowany głośnik oraz mikrofon: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 128GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK

TAK (dwustronna komunikacja)
IP66
TAK
TAK

CamHI/CamHI PRO

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Funkcja Wykrywania Postaci 
Kamera posiada funkcje, która z aplikacji bądź oprogramowania
umożliwia aktywowanie funkcji wykrycia człowieka na danym 
obrazie.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 128GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Funkcje alarmowe 
Dzięki połączeniu funkcji Wykrywania Postaci z wbudowanym 
głośnikiem kamera może spełniać rolę syreny alarmowej. 
Po wykryciu intruza wyda z siebie alarm w jednej z trzech 
wybranych form: klasycznej syreny, szczekania psa lub dowolnie 
nagranego komunikatu użytkownika.

Podczerwień - 30m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera A5 WiFi wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów.

KAMERY
SIECIOWE

Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
Kamera wyposażona została w moduł zasilania PoE.  
Dzięki temu rozwiązaniu energia niezbędna urządzeniu 
dostarczona może zostać za pośrednictwem przewodu 
przesyłającego dane (ethernet).

Dwustronna komunikacja
Kamera posiada wbudowany mikrofon i głośnik dające 
możliwość dwustronnej komunikacji oraz gwarantujące szereg 
funkcji alarmowych co wyróżnia model A5 IP Poe na tle innych 
kamer przewodowych PoE. 25
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zintronic.pl
WIĘCEJ KAMER IP POE ZNAJDZIESZ NA
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Czym kierować się, wybierając rejestrator?
Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to rodzaj kompresji.  
Za najbardziej optymalną uznaje się kompresję H.265. Otrzymuje  
się wtedy nagranie wysokiej jakości, w którym zachowane  
są niezbędne szczegóły, a jednocześnie wielkość zapisywanych 
danych zmniejsza się o niemal 90 %. Dzięki temu na dysku zapisane 
jest więcej materiału.

Poza tym praktyczne jest włączanie rejestrowania po wykryciu 
ruchu. Daje to możliwość zaoszczędzenia miejsca na dysku  
w sytuacji, gdy na obserwowanym obszarze nic się nie dzieje,  
w związku z czym zapis obrazu nie jest konieczny. W ten sposób 
zarchiwizowane są najważniejsze momenty. Praktyczne  
może być ustawienie na rejestratorze harmonogramu,  
według którego włącza on zapisywanie danych.

Rejestratory pozwalają na zapis obrazu z jednej kamery lub więcej  
i utrwalenie go na dysku zainstalowanym wewnątrz urządzenia. 
Można powiedzieć, że jest to najważniejszy element systemie 
monitoringu wizyjnego. Pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony 
dzięki niemu otrzymujemy możliwość podglądu obrazu w czasie 
rzeczywistym, z wykorzystaniem komputera lub urządzenia 
mobilnego. Z drugiej strony obraz ten jest rejestrowany na dysku 
twardym, dzięki czemu w późniejszym czasie jest opcja powrotu  
do niego i przejrzenia zapisanego materiału.

REJESTRATORY
IP POE

Rejestratory IP

REJESTRATORY
IP
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Zintronic Mini 2.0 IP NVR jest najmniejszym z rejestratorów marki Zintronic. Niewiel-
kie rozmiary skrywają jednak wielkie możliwości. Mini 2.0 IP NVR z powodzeniem może 
działać w systemach monitoringu IP WiFi (po podłączeniu go do routera WiFi), czy IP PoE 
(łącząc rejestrator z switch-em PoE). Wysokiej jakości podzespoły pozwalają na obsługę 
do 9 kamer o jakości obrazu 8 megapikseli. 
 
Zintronic Mini 2.0 IP NVR posiada możliwość instalacji 3,5” dysku w interfejsie SATAIII 
aż do 8 terabajtów, co w połączeniu z systemem kompresji H.265/H.265+ pozwala 
na przechowywanie nagrań z 9 kamer 5MP przez okres 25 dni.

Zintronic Mini 2.0 IP NVR
8MP, 9 kanałów

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer:
Maksymalna rozdzielczość:
Pasmo dla kamer: 
Kompresja zapisu danych: 
Liczba wejść na dysk twardy: 
Wykrywanie ruchu: 
Tryb nagrywania: 
System nagrywania:
Brak konieczności posiadania stałego IP: 
Zarządzanie rejestratorem z przeglądarki:

Podgląd z przeglądarki:  
Wymiary:
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

9
8MP (2592x1944)

80 MB
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

1 X SATAIII (do 8TB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

manualny/czasowy/detekcja ruchu
NTSC/ PAL

TAK (obsługa P2P)
Chrome, Internet Explorer,

Firefox
TAK

260X215X43(mm)
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Rejestrator posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Obsługa dysku SATAIII do 8TB. 
Rejestrator posiada możliwość zainstalowania dysku twardego  
o interfejsie SATAIII (3,5”) do pojemności aż 8 terabajtów. 
Zapewnia to długi czas przechowywania nagrań z systemu 
kamer.

Obsługa kamer do rozdzielczości 8 megapikseli
Rejestrator obsługuję kamery o rozdzielczości do 8MP  
co gwarantuję zapisanie obrazu o dużej ilości istotnych 
szczegółów pomocnych w np. identyfikacji intruza.

Możliwość podłączenia do 9 kamer
Wysokiej jakości podzespoły zainstalowane wewnątrz 
rejestratora pozwalają na podłączenie do 9 kamer, każdej  
o jakości obrazu 8 MP. 

Pasmo dla kamer - 80mb 
Szerokie pasmo przepustowości dla kamer sprawia,  
że rejestrator jest w stanie bez żadnych przycięć, zerwań 
transmitować obraz wszystkich podłączonych do niego kamer. 

Kompresja H.265/H.265+ 
Rejestrator obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

REJESTRATORY
IP
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Rejestrator Zintronic WiFi IP NVR pomaga w znacznym stopniu usprawnić działanie 
systemu monitoringu bezprzewodowego. Model ten w łatwy sposób integruję wszystkie 
kamery WiFi wchodzące w skład systemu i pozwala na skupienie wszystkich nagrań  
w jednym, bezpiecznym miejscu. Nowoczesne podzespoły gwarantują obsługę do 9 kamer 
jakości 5 megapikseli.

Zintronic WiFi IP NVR posiada możliwość instalacji 3,5” dysku w interfejsie SATAIII  
aż do 8 terabajtów, co w połączeniu z systemem kompresji H.265/H.265+ pozwala  
na przechowywanie nagrań z 9 kamer 5MP przez okres 25 dni.

Zintronic WiFi IP NVR
5MP, 9 kanałów

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer:
Maksymalna rozdzielczość:
Pasmo dla kamer: 
Kompresja zapisu danych: 
Liczba wejść na dysk twardy: 
Wykrywanie ruchu: 
Tryb nagrywania: 
System nagrywania:
Brak konieczności posiadania stałego IP: 
Zarządzanie rejestratorem z przeglądarki:

Podgląd z przeglądarki:  
Wymiary:
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

9
5MP (2592x1944)

60 MB
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

1 X SATAIII (do 8TB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

manualny/czasowy/detekcja ruchu
NTSC/ PAL

TAK (obsługa P2P)
Chrome, Internet Explorer,

Firefox
TAK

220X219X54(mm)
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Rejestrator posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Obsługa dysku SATAIII do 8TB. 
Rejestrator posiada możliwość zainstalowania dysku twardego  
o interfejsie SATAIII (3,5”) do pojemności aż 8 terabajtów. 
Zapewnia to długi czas przechowywania nagrań z systemu 
kamer.

Obsługa kamer do rozdzielczości 5 megapikseli
Rejestrator obsługuję kamery o rozdzielczości do 5MP  
co gwarantuję zapisanie obrazu o dużej ilości istotnych 
szczegółów pomocnych w np. identyfikacji intruza.

Możliwość podłączenia do 9 kamer
Wysokiej jakości podzespoły zainstalowane wewnątrz 
rejestratora pozwalają na podłączenie do 9 kamer, każdej  
o jakości obrazu 5 MP. 

Pasmo dla kamer - 60mb 
Szerokie pasmo przepustowości dla kamer sprawia,  
że rejestrator jest w stanie bez żadnych przycięć, zerwań 
transmitować obraz wszystkich podłączonych do niego kamer. 

Kompresja H.265/H.265+ 
Rejestrator obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

REJESTRATORY
IP WIFI
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Zintronic IP NVR IR9P4S15MP to nowoczesny, 9 kanałowy rejestrator IP z wbudowanym 
4 portowym switch-em Power over Ethernet. Wysokiej jakości podzespoły zamknięte 
w eleganckiej, metalowej obudowie gwarantują stabilność pracy i niezawodność urządze-
nia. Intuicyjne oprogramowanie oparte na systemie operacyjnym LINUX sprawia 
,że obsługa oraz konfiguracja rejestratora jest szybka i prosta. 
 
Zintronic IP NVR IR9P4S15MP posiada możliwość instalacji 3,5” dysku w interfejsie SATAIII 
aż do 8 terabajtów, co w połączeniu z systemem kompresji H.265/H.265+ pozwala 
na przechowywanie nagrań z 9 kamer 5MP przez okres 25 dni.

Zintronic IP NVR IR9P4S15MP
5MP, 9 kanałów, 4 porty PoE

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer:
Maksymalna rozdzielczość:
Pasmo dla kamer: 
Kompresja zapisu danych: 
Liczba wejść na dysk twardy: 
Wykrywanie ruchu: 
Tryb nagrywania: 
System nagrywania:
Brak konieczności posiadania stałego IP: 
Zarządzanie rejestratorem z przeglądarki:

Podgląd z przeglądarki:  
Wymiary:
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

9
5MP (2592x1944)

60 MB
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

1 X SATAIII (do 8TB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

manualny/czasowy/detekcja ruchu
NTSC/ PAL

TAK (obsługa P2P)
Chrome, Internet Explorer,

Firefox
TAK

220X219X54(mm)
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Wbudowane 4 porty Power over Ethernet
Rejestrator posiada wbudowane 4 porty PoE. Dzięki temu 
rozwiązaniu energia niezbędna kamerze może zostać 
dostarczona za pośrednictwem przewodu przesyłającego  
dane (ethernet).

Obsługa dysku SATAIII do 8TB. 
Rejestator posiada możliwość zainstalowania dysku twardego  
o interfejsie SATAIII (3,5”) do pojemności aż 8 terabajtów. 
Zapewnia to długi czas przechowywania nagrań z systemu 
kamer.

Obsługa kamer do rozdzielczości 5 megapikseli
Rejestrator obsługuję kamery o rozdzielczości do 5MP  
co gwarantuję zapisanie obrazu o dużej ilości istotnych 
szczegółów pomocnych w np. identyfikacji intruza.

Możliwość podłączenia do 9 kamer
Wysokiej jakości podzespoły zainstalowane wewnątrz 
rejestratora pozwalają na podłączenie do 9 kamer, każdej  
o jakości obrazu 5 MP. 

Pasmo dla kamer - 60mb 
Szerokie pasmo przepustowości dla kamer sprawia,  
że rejestrator jest w stanie bez żadnych przycięć, zerwań 
transmitować obraz wszystkich podłączonych do niego kamer. 

Kompresja H.265/H.265+ 
Rejestrator obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

REJESTRATORY
IP POE
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Zintronic IP NVR IR9P4S15MP jest kolejnym modelem marki Zintronic. Urządzenie posiada 
wbudowany 8 portowy switch PoE. Nowoczesne podzespoły w połączeniu z intuicyjnym 
oprogramowaniem pozwalają na uzyskanie stabilności i wysokiej wydajności pracy reje-
stratora. Wszystkie komponenty zamknięte zostały w metalowej obudowie gwarantującej 
wytrzymałość urządzenia. 
 
Zintronic IP NVR IR9P4S15MP posiada możliwość instalacji 3,5” dysku w interfejsie SATA-
III aż do 8 terabajtów, co w połączeniu z systemem kompresji H.265/H.265+ pozwala na 
przechowywanie nagrań z 9 kamer 5MP przez okres 25 dni.

Zintronic IP NVR IR9P8S15MP
5MP, 9 kanałów, 8 portów PoE

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer:
Maksymalna rozdzielczość:
Pasmo dla kamer: 
Kompresja zapisu danych: 
Liczba wejść na dysk twardy: 
Wykrywanie ruchu: 
Tryb nagrywania: 
System nagrywania:
Brak konieczności posiadania stałego IP: 
Zarządzanie rejestratorem z przeglądarki:

Podgląd z przeglądarki:  
Wymiary:
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

9
5MP (2592x1944)

60 MB
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

1 X SATAIII (do 8TB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

manualny/czasowy/detekcja ruchu
NTSC/ PAL

TAK (obsługa P2P)
Chrome, Internet Explorer,

Firefox
TAK

220X219X54(mm)
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Wbudowane 4 porty Power over Ethernet
Rejestrator posiada wbudowane 4 porty PoE. Dzięki temu 
rozwiązaniu energia niezbędna kamerze może zostać 
dostarczona za pośrednictwem przewodu przesyłającego dane 
(ethernet).

Obsługa dysku SATAIII do 8TB. 
Rejestrator posiada możliwość zainstalowania dysku twardego  
o interfejsie SATAIII (3,5”) do pojemności aż 8 terabajtów. 
Zapewnia to długi czas przechowywania nagrań z systemu 
kamer.

Obsługa kamer do rozdzielczości 5 megapikseli
Rejestrator obsługuję kamery o rozdzielczości do 5MP  
co gwarantuję zapisanie obrazu o dużej ilości istotnych 
szczegółów pomocnych w np. identyfikacji intruza.

Możliwość podłączenia do 9 kamer
Wysokiej jakości podzespoły zainstalowane wewnątrz 
rejestratora pozwalają na podłączenie do 9 kamer, każdej  
o jakości obrazu 5 MP. 

Pasmo dla kamer - 60mb 
Szerokie pasmo przepustowości dla kamer sprawia,  
że rejestrator jest w stanie bez żadnych przycięć, zerwań 
transmitować obraz wszystkich podłączonych do niego kamer. 

Kompresja H.265/H.265+ 
Rejestrator obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

REJESTRATORY
IP POE
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Największy wśród rejestratorów IP PoE marki Zintronic. Model IR16P8S18MP to nowocze-
sne urządzenie z wbudowanym 8 portowym switch-em Power over Ethernet pozwalające 
na obsługę do 16 kamer w jakości 8MP 4K. Niebotyczną wydajność i stabilność pracy 
urządzenia gwarantują komponenty wysokiej jakości, a oprogramowanie oparte na syste-
mie operacyjnym LINUX sprawia, że obsługa oraz konfiguracja rejestratora jest szybka 
i prosta. 
 
Zintronic IP NVR IR16P8S18MP posiada możliwość instalacji 3,5” dysku w interfejsie SATAIII 
aż do 8 terabajtów, co w połączeniu z systemem kompresji H.265/H.265+ pozwala 
na przechowywanie nagrań z 16 kamer 5MP przez okres 14 dni.

Zintronic IP NVR IR16P8S18MP
8MP 4K, 16 kanałów, 8 portów PoE

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer:
Maksymalna rozdzielczość:
Pasmo dla kamer: 
Kompresja zapisu danych: 
Liczba wejść na dysk twardy: 
Wykrywanie ruchu: 
Tryb nagrywania: 
System nagrywania:
Brak konieczności posiadania stałego IP: 
Zarządzanie rejestratorem z przeglądarki:

Podgląd z przeglądarki:  
Wymiary:
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

16
8MP (4096x2160)

100 MB
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

1 X SATAIII (do 8TB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

Manualny/czasowy/detekcja ruchu
NTSC/ PAL

TAK (obsługa P2P)
Chrome, Internet Explorer,

Firefox
TAK

220X219X54(mm)
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Wbudowane 8 portów Power over Ethernet
Rejestrator posiada wbudowane 4 portów PoE.  
Dzięki temu rozwiązaniu energia niezbędna kamerze może 
zostać dostarczona za pośrednictwem przewodu przesyłającego 
dane (ethernet).

Obsługa dysku SATAIII do 8TB. 
Rejestrator posiada możliwość zainstalowania dysku twardego  
o interfejsie SATAIII (3,5”) do pojemności aż 8 terabajtów. 
Zapewnia to długi czas przechowywania nagrań z systemu 
kamer.

Obsługa kamer do rozdzielczości 8 megapikseli
Rejestrator obsługuję kamery o rozdzielczości do 8MP (4K)  
co gwarantuję zapisanie obrazu o dużej ilości istotnych 
szczegółów pomocnych w np. identyfikacji intruza.

Możliwość podłączenia do 16 kamer
Wysokiej jakości podzespoły zainstalowane wewnątrz 
rejestratora pozwalają na podłączenie do 16 kamer, każdej  
o jakości obrazu 8 MP (4K). 

Pasmo dla kamer - 100mb 
Szerokie pasmo przepustowości dla kamer sprawia,  
że rejestrator jest w stanie bez żadnych przycięć, zerwań 
transmitować obraz wszystkich podłączonych do niego kamer. 

Kompresja H.265/H.265+ 
Rejestrator obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

REJESTRATORY
IP POE
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Zintronic IP 4K NVR IR25S28MP to rejestrator o niebagatelnych możliwościach. Nowocze-
sne podzespoły pozwalają na obsługę kamer do 8MP 4K. Dzięki zastosowaniu switch-y 
rejestrator pozwala zarządzać systemem 25 kamer IP. Połączenie wysokiej jakości kom-
ponentów z oprogramowaniem opartym na systemie LINUX zapewnia wysoką wydajność 
i stabilność pracy rejestratora nawet przy jego pełnym obciążeniu. 
 
Zintronic IP 4K NVR IR25S28MP posiada możliwość instalacji dwóch 3,5” dysku w interfej-
sie SATAIII aż do 8 terabajtów każdy. Zapewnia to 16TB pojemności co w połączeniu 
z systemem kompresji H.265/H.265+ pozwala na przechowywanie nagrań z 25 kamer 5MP 
przez okres 15 dni. 
 

Zintronic IP 4K NVR IR25S28MP 
8MP 4K, 25 kanałów

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer:
Maksymalna rozdzielczość:
Pasmo dla kamer: 
Kompresja zapisu danych: 
Liczba wejść na dysk twardy: 
Wykrywanie ruchu: 
Tryb nagrywania: 
System nagrywania:
Brak konieczności posiadania stałego IP: 
Zarządzanie rejestratorem z przeglądarki:

Podgląd z przeglądarki:  
Wymiary:
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

25
8MP (4096x2160)

120 MB
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

2 X SATAIII (do 8TB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

manualny/czasowy/detekcja ruchu
NTSC/ PAL

TAK (obsługa P2P)
Chrome, Internet Explorer,

Firefox
TAK

219X217X40(mm)
TAK

Bitvision

Specyfikacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Rejestrator posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Obsługa dysku SATAIII do 8TB. 
Rejestrator posiada możliwość zainstalowania dwóch dysków 
twardych o interfejsie SATAIII (3,5”), każdy o pojemności  
aż do 8 terabajtów. Zapewnia to długi czas przechowywania 
nagrań z systemu kamer.

Obsługa kamer do rozdzielczości 8 megapikseli
Rejestrator obsługuję kamery o rozdzielczości do 8MP (4K)  
co gwarantuję zapisanie obrazu o dużej ilości istotnych 
szczegółów pomocnych w np. identyfikacji intruza.

Możliwość podłączenia do 25 kamer
Wysokiej jakości podzespoły zainstalowane wewnątrz 
rejestratora pozwalają na podłączenie do 25 kamer, każdej  
o jakości obrazu 8 MP (4K). 

Pasmo dla kamer - 120mb 
Szerokie pasmo przepustowości dla kamer sprawia,  
że rejestrator jest w stanie bez żadnych przycięć, zerwań 
transmitować obraz wszystkich podłączonych do niego kamer. 

Kompresja H.265/H.265+ 
Rejestrator obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.

REJESTRATORY
IP
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Akcesoria CCTV służą prawidłowej instalacji systemu 
nadzoru. Często są to elementy niezbędne,  
aby monitoring działał poprawnie przez wiele lat.  
Pomagają zmodernizować cały system i w łatwy  
sposób uczynić go jeszcze bardziej wydajnym.

Uchwyt dystansowy służy poprawnemu 
zabezpieczeniu połączenia kamery z źródłem zasilania. 
Dzięki zapewnieniu szczelności klasy IP66, wilgoć  
nie jest w stanie zagrozić działaniu monitoringu.  
Poza zapewnieniem bezpieczeństwa instalacji 
podnosi, w porównaniu do zwykłej puszki elektrycznej, 
estetykę wykonania instalacji.

Akcesoria CCTV

AKCESORIA
CCTV
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W pełni metalowy uchwyt dystansowy do kamer CCTV. Dzięki klasie 
szczelności IP66 chroni złącza kamery przed dostępem wilgoci, 
gwarantując długą żywotność urządzenia.

Uchwyt dystansowy AKU1V1

W pełni metalowy uchwyt dystansowy do kamer CCTV. Dzięki klasie 
szczelności IP66 chroni złącza kamery przed dostępem wilgoci, 
gwarantując długą żywotność urządzenia.

Uchwyt dystansowy AKU2V1

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

AKCESORIA
CCTV

Zintronic B5 IP PoE (IKTP530V1)
Zintronic B5 Pro IP PoE (ITKP540V1)
Zintronic B5 IP WiFi (IKTW530CV1)
Zintronic B5 SAMRT IP PoE (IKTP530SMV1)
Zintronic D5 IP PoE (IKKP520V1)
Zintronic D5 WL (IKKP530WLV1)

Kompatybilność:

Zintronic B8 Ultimate IP PoE (IKTP860MZV1)
Zintronic B5 MAX IP PoE (IKTP540MZV1)
Zintronic B5 WL (IKTP530WLV1)

Kompatybilność:
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W pełni metalowy uchwyt dystansowy do kamer CCTV. Dzięki klasie 
szczelności IP66 chroni złącza kamery przed dostępem wilgoci, 
gwarantując długą żywotność urządzenia.

Uchwyt dystansowy AKU5V1

Plastikowy, uniwersalny uchwyt dystansowy do kamer CCTV.  
Pozwala w łatwy sposób ukryć przewody wychodzące z kamery.
Uchwyt nie zabezpiecza przewodów przed dostępem wilgoci  
ze względu na brak klasy szczelności.

Uchwyt AKU8V1

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

AKCESORIA
CCTV

Zintronic B5  DARK IP PoE (IKTP530V1)

Kompatybilność:

Uniwersalny

Kompatybilność:
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W pełni metalowy, uchwyt dystansowy. Dzięki klasie szczelności 
IP66 chroni złącza kamery przed dostępem wilgoci, gwarantując 
długą żywotność urządzenia.

Uchwyt dystansowy AKU7V1

W pełni metalowy, czarny uchwyt dystansowy. Dzięki klasie szczel-
ności IP66 chroni złącza kamery przed dostępem wilgoci, gwaran-
tując długą żywotność urządzenia.

Uchwyt dystansowy AKU9V1

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

AKCESORIA
CCTV

Zintronic A5 IP WiFi (IKTW530V1-W)
Zintronic A5 IP WiFi BLACK (IKTW530V1-B)
Zintronic A5 IP PoE (IKTP530AWV1)
Zintronic A5 IP PoE BLACK (IKTP530ABV1)
Zintronic A5 IP GSM (IKTGSM530V1)
Zintronic P5 IP WiFi (IKPW540V1)  
- poprzez adapter ADPTZP5
Zintronic P5 DARK IP WiFi (IKPW540V1-B)  
- poprzez adapter ADPTZP5

Kompatybilność:

Zintronic A5 IP WiFi (IKTW530V1-W)
Zintronic A5 IP WiFi BLACK (IKTW530V1-B)
Zintronic A5 IP PoE (IKTP530AWV1)
Zintronic A5 IP PoE BLACK (IKTP530ABV1)
Zintronic A5 IP GSM (IKTGSM530V1)
Zintronic P5 IP WiFi (IKPW540V1)  
- poprzez adapter ADPTZP5
Zintronic P5 DARK IP WiFi (IKPW540V1-B)  
- poprzez adapter ADPTZP5

Kompatybilność:
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Adapter umożliwia instalacje kamery PTZ P5/P5 DARK z uchwytem 
AKU7V1, AKU9V1

Adapter ADPTZP5

Uchwyt słupowy pozwala na montaż kamer na słupach o różnym 
przekroju. Do instalacji kamery na uchwycie słupowym niezbędne 
jest zastosowanie również uchwytu dystansowego odpowiedniego 
dla danego modelu kamery, np.: uchwyt AKU1V1 dla modelu  
Zintronic B5 PRO IP PoE.

Uchwyt słupowy AKU10V1

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

AKCESORIA
CCTV

Zintronic P5 IP WiFi (IKPW540V1) 
Zintronic P5 DARK IP WiFi (IKPW540V1-B) 

Kompatybilność:

Zintronic B5 (IKTP530V1)
Zintronic B5 Pro (ITKP540V1)
Zintronic B5 WiFi (IKTW530CV1)
Zintronic B5 SAMRT (IKTP530SMV1)
Zintronic D5 (IKKP520V1)
Zintronic D5 WL (IKKP530WLV1)
Zintronic B8 Ultimate 5MP (IKTP860MZV1)
Zintronic B5 MAX (IKTP540MZV1)
Zintronic B5 DARK (IKTP540MZV1-B)
Zintronic B5 WL (IKTP530WLV1)

Kompatybilność:
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