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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 utendørs HD-kamera

EGENSKAPER
• Utendørs HD-kamera

• Kobles til nettverk med nettverkskabel, eller til ditt Wlan/

trådløse nettverk

• ca.90 grader synsvinkel

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

• 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 

• Nyeste versjon med EZlink

• Ekstern minnekortspalte med plass til micro SD minnekort på 

inntil 128GB

TEKNISKE DATA
Oppløsning  HD 1080p 1920x1080  23fps 

Spenning 230VAC  12V Stor kontakt

Videoprotokoll  H.264

Wifi Ja

Minnekortplass Ja

Lyd Mulighet for tilkobling til ekstern  

 mikrofon/høyttaler

IR Cut-filter  Ja

IR LED-lys  20 meter

IP-klasse IP 66

Type  FI9912P

Størrelse (LxBxH) 166 x 64 x 97mm

Sertifisering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

EL-NR. PRODUKT

45 124 09 Foscam utendørs HD-kamera 

45 124 13 Foscam veggfeste  - FAB99

45 124 14 Foscam skjøtekabel 3 meter - stor kontakt

FOSCAM
UTENDØRS  
HD-KAMERA 

Foscam utendørs HD-kamera er et kompakt overvåkingskamera 

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

noe som gjør at kameraet gir klare bilder selv under vanskelige 

lysforhold. Kameraet kan kobles til ditt nettverk med medfølgende 

nettverkskabel, eller trådløst med kameraets innebygde WIFI.

HD-oppløsning på 1080p gir klare bilder med mange detaljer. 

Kameraet bruker H.264-protokoll for å komprimere og overføre 

data med minimal bruk av båndbredde. IR Cut-filter gjør at 

kameraet automatisk bytter mellom dag- og nattmodus. På 

dagen gir dette bilder med naturlige farger og dempet kontrast 

i sterkt sollys, samtidig som det på natten kan utnytte det lille 

tilgjengelige lyset optimalt. De innebygde IR-diodene slår seg på 

automatisk når det blir mørkt, og gjør at IP-kameraet kan lyse opp 

området med usynlig IR-lys for å se i totalt mørke.

Kamera har plass til micro SD kort på inntil 128GB for lagring av 

video. Enkel tilgang til minnekortplass ved å fjerne det vanntette 

dekselet som er festet med 2 skruer. Avspilling av opptak på 

minnekort gjøres ved å bruke Foscam app eller ved å logge 

direkte på kameraet med nettleser fra lokalt nettverk.

Det robuste kamerahuset i rustfritt aluminium er laget for å tåle 

vær og vind. 
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