
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.

8


