
 

 

 
 

     

 

SKU: IR16P8S18MP 

Rejestrator sieciowy NVR IP IR16P8S18MP Zintronic  

to wysokiej jakości sprzęt do monitoringu. Dzięki pod-

zespołom wyprodukowanym z najlepszej jakości mate-

riałów oraz dopracowanemu oprogramowaniu nagry-

warki Zintronic, charakteryzują się stabilnością działa-

nia oraz długą żywotnością. Intuicyjne oprogramowa-

nie sprawia, że konfiguracja urządzenia jest szybka  

i prosta, dzięki czemu produkty te cieszą się popular-

nością wśród naszych klientów. 

Funkcje rejestratora: 

Podgląd lokalny oraz zdalny - (Podgląd obrazu 

można śledzić lokalnie na monitorze/telewizorze przy 

rejestratorze lub na komputerze czy smartphonie uży-

wając bezpłatnego oprogramowania w języku polskim 

z dowolnego miejsca na ziemi) 

Wykrywanie ruchu - można ustawić powiadomienie  

o wykryciu ruchu w obserwowanym obszarze. Detekcja 

ruchu bazuje na algorytmie analizującym zmiany w ob-

razie widzianym przez kamerę, a jego czułość możemy 

ustawiać od 1 do 10. W opcjach można dokładnie wy-

brać jaki obszar detekcji nas interesuje. 

 

Wysyłanie powiadomień na email/aplikacje - W mo-

mencie wykrycia ruchu, rejestrator wyśle do nas powia-

domienie wraz ze zdjęciem na email lub push notyfika-

cję na aplikację w telefonie. 

Zapis nagrań na dysku - nagrywanie albo ciągłe, 

czasowe albo wywołane zdarzeniem typu. Ruch, alarm, 

wandalizm (długość nagrania zależy od pojemności 

dysku jaki zainstalujemy oraz czy nastawimy nagrywa-

nie wywołane zdarzeniem czy też ciągłe). 

Automatyczne nadpisywanie nagrań - jeśli dysk  

nam się zapełni system automatycznie zacznie nadpi-

sywać nagrania na najstarszych plikach. 

Maska prywatności - jeżeli mamy sąsiada, który  

nie chce być „obserwowany”, a nasza kamera go obej-

muje, możemy ustawić sobie maskę prywatności, która 

zakryje posesje pozwalając obserwować teren, który 

nas interesuje. 
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RODZAJ REJESTRATORA IP POE 

ILOŚĆ KANAŁÓW 16 

MAX. RODZIELCZOŚĆ 8MPx 3840 x 2160 

PRZEPUSTOWOŚĆ 100 Mb/s 

POE TAK, 8 POE 

TRYB WYŚWIETLANIA 1 / 4 / 8 / 9 / 16 

ODTWARZANIE 1k – 8Mpx / 1k – 5Mpx / 2k – 4Mpx / 2k – 3Mpx / 4k – 2Mpx 

APLIKACJA MOBILNA BitVision 

DYSKI TWARDE 1 x do 8 TB SATA  

ZŁĄCZA WIDEO HDMI / VGA 

WYJŚCIE/WEJŚCIE AUDIO 1 CINCH / 1 CINCH 

KOMPRESJA AUDIO G.711A 

KOMPRESJA WIDEO H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  

ROZDZIELCZ. WYJŚCIOWA VGA 1920x1080 / HDMI 3840x2160  

PORT ONVIF 80 

PORT HTTP 80 

WSPARCIE ONVIF TAK 

WEJŚCIA USB 2 x USB 2.0 

MYSZ TAK 

MONTAŻ W SZAFIE RACK NIE 

KOPIA ZAPASOWA USB / SIEĆ 

NAGRYWANIE HARMONOGRAM / WYKRYWANIE RUCHU / INTELIGENTNE ZDARZENIE 

APLIKACJA PC iVMS320 

TEMPERATURA PRACY -10°C - +50°C 

ZASILANIE 52V DC / 1.25A 

WYMIAR 260 x 235 x 43mm 

GWARANCJA 2 lata 
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