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Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

PRODUKTINFO Foscam Dome kamera

EGENSKAPER
• Utendørs overvåkingskamera

• Kobles til nettverk med nettverkskabel

• Ca.110 grader synsvinkel

• Ser i totalt mørke med IR-lys med opptil 20m rekkevidde

• Hærverkssikkert deksel

• Plass til Micro SD minnekort (maks 64gb)

• HD oppløsning 1080P 1920x1080

• IR-cut filter for optimalt bilde med naturtro farger i dagslys

• H.264 protokoll for redusert bruk av båndbredde

• Lyd inn/utgang for tilkobling til mikrofon/høyttaler

• Magic Zoom

• WDR 2.0 teknologi for best mulig bildekvalitet i vanskelige 

lysforhold 

TEKNISKE DATA
Oppløsning  HD 1080P 1920x1080  30fps

Spenning 230VAC  12V Stor kontakt 

Protokoll H.264

IR Cut filter  Ja

IR Led lys  20 meter

Synsvinkel 113° horisontalt/133° diagonalt

Omgivelsestemperatur -20°C til 60°C

Luftfuktighet 20% til 80% RF

IP-klasse IP 66

Størrelse (LxBxH) 110 x 90mm

Type D2EP

Sertifisering CE, FCC, RoHS, WEEE, IK10

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.   

GARANTI 2 år

EL-NR. PRODUKT

45 124 17 Foscam Dome kamera D2EP

45 124 14 Foscam skjøtekabel 3 meter - stor kontakt
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Foscam Dome Camera er et kompakt overvåkningskamera 

beregnet for utendørs bruk. Kameraet har 1080p HD oppløsning, 

noe som gjør at kameraet gir klare bilder selv under vanskelige 

lysforhold. Stor synsvinkel og mulighet for smart deteksjon av 

mennesker gjør dette kameraet til et utmerket valg for utendørs 

overvåkning av bolig, næringslokaler m.m. 

Foscam Dome Camera leveres med PoE (Power over Ethernet) 

i stedet for Wlan. Det gjør at kameraet kan få strøm gjennom 

nettverkskabelen, slik at du ikke trenger strømuttak der kameraet 

skal plasseres. Det er naturligvis også mulig å koble kameraet til 

strøm gjennom medfølgende strømadapter.

Foscam Dome Camera har plass til Micro SD minnekort. Du kan 

lagre videoer til dette minnekortet og spille dem av senere ved å 

logge på kameraet med en nettleser. 

IR-Cut filter lar kameraet bytte mellom dag- og nattmodus 

automatisk. På dagtid er kameraet innstilt til å ta hensyn til 

lysforhold for å gi skarpe, naturlige bilder, mens det på nattid har 

fokus på å utnytte det begrensede lyset maksimalt. På nattid slår 

også de automatiske IR-diodene seg på, noe som gjør at kameraet 

kan tolke innkommende data som om uteområdet var opplyst.

Foscam Dome Camera er beregnet for utendørs montering i tak, 

men kan selvsagt også benyttes innendørs. Kameraet har IK10 

sertifisering, som betyr at det er laget for å motstå hærverk.

Kameraets vinkel kan endres for å dekke det ønskede området. 

Alle justeringer på gjøres for hånd, siden kameraet ikke er 

motorisert.
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