EAGLE P2P

Langaton 720P HD
kameravalvonta
2:lla kameralla
Tämän innovatiivisen, langattoman kameravalvonnan asennus
on äärimmäisen helppoa. Kytket vain keskusyksikön, sekä
langattomien sisä/ulko kameroiden muuntajat pistorasioihin ja
syötät lopuksi android / iphone puhelimesi P2P yhteysohjelmaan
laitteesi pohjassa olevan sarjanumeron = valmista! Laitteiston
internet yhteyden luominen ei siis vaadi mitään osaamista /
hankalien verkkoasetusten osaamista ym.
Järjestelmä tukee MAX: 4 kpl langattomia, huipputarkkoja
HD720P kameroita. Tallennus tapahtuu haluttaessa
liikkeentunnistuksesta, ajastettuna tai jatkuvasti. Tallennustilan
säästämiseksi on HD / VGA tallennus itse valittavissa,
kamerakohtaisesti. Tallennin voidaan kytkeä mukana tulevalla
johtosarjalla myös olemassa olevaan televisioon.

Kuvassa peruspakkaus, S.NRO: 7163789

Kuvassa sisäkamera, S.NRO: 7163787

Laitteen etäkatselu internetin yli, esim. ”älypuhelimella” tarvitsee
toimiakseen vain jonkin olemassa olevan: adsl, 3g, 4g, tai jonkin
toimivan internet yhteyden. Järjestelmä tukee Android ja iphone
puhelimet (omat sovellukset) sekä tietokoneissa Vista, Windows
7 ja 8 käyttöjärjestelmät (oma sovellus). Lisävarusteena
saatavissa myös erillinen wlan tukiasema gsm-mokkuloille.
Laitteisto on kehitetty mahdollisimman edulliseksi ratkaisuksi
mm. omakoti, mökki ja pk-yritysten tarpeet silmällä pitäen.
Langaton kantomatka: Järjestelmän langaton kantomatka
määräytyy ympäröivien olosuhteiden mukaan, tarkoittaen sitä
että ns. "vapaassa tilassa", jossa kameroiden ja vastaanottimen
antennit näkevät esteettä toisensa, on kantomatka n. 300m
(tehdas hallit ym.) Normaali olosuhteissa (asennus esim.
omakotitaloon) laitteiden langattomaan yhteyteen vaikuttavat
monet tekijät, esimerkiksi seinät, kattomateriaalit, viereiset wlan
verkot ym. Mikäli epäilet langattoman yhteyden toimivuutta juuri
sinun kohteessasi, voidaan nyrkkisääntönä pitää kohteesta
riippumatta, toimivaa: n. 40-50m langatonta kantomatkaa.
Järjestelmään on saatavissa lisävarusteena myös ns.
tehoantenneja mutta parempi ratkaisu on siirtää joko huono
yhteyksistä kameraa toiseen paikkaan, tai vastaanotinta
esimerkiksi kameraa lähempänä olevaan huoneeseen, tai siirtää
lähimpänä oleva (häiritsevä) wlan reititin kauemmaksi
kameroiden vastaanottimesta.
Järjestelmän käyttämä 2.4GHz langaton, digitaalinen yhteys on
ns. ”näkymätön” ja se on lisäksi 128bit salattu. Järjestelmän
etäkäyttö on mahdollista vain ja ainoastaan valokuvaamalla
tallentimen takana oleva QR-koodi ja tietämällä oikeat
tunnukset. Laitteiston luvaton käyttö on siis käytännössä
mahdotonta.

Lisävarusteet:
Langaton HD ulkokamera - S.NRO: 7163786
Langaton HD sisäkamera - S.NRO: 7163787

