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SNV-5084RN/P
Video
Snímací prvek 1/3" 1,37MP CMoS (iMX238)
Celkový počet pixelů 1 312 (H) x 1 069 (V)
efektivní pixely 1 305 (H) x 1 049 (V)
Skenování Progresivní

Min. osvětlení 
Barevný režim:  0,05 lx (1/30 s, F1.2, 50 iRe), 0,0008 lx (2 s, 50 iRe),  

0,005 lx (1/30 s, F1.2, 30 iRe)
ČB režim: 0 lx (s infračerveným přísvitem) 

odstup signál/šum 50 dB

Video výstup CVBS: 1,0 Vpp / 75 Ω kompozitní, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), pro instalaci
typu konektoru diP

oBjektiV
ohnisková vzdálenost 
(poměr přiblížení) Motorizovaný varifokální objektiv s ohniskem 3 - 8,5mm (2,8x)

Max. poměr clony F1.2
Úhlové zorné pole H: 93,4° (širokoúhlý) ~ 33,1° (teleobjektiv) / V: 73,8° (širokoúhlý) ~ 26,5° (teleobjektiv)
Min. vzdálenost objektu 0,5 m (1,64 stopy)
ovládání zaostření Simple Focus (motorizovaný varifokální) / manuální, dálkové ovládání přes síť (manuální, Simple Focus)
typ objektivu / typ upevnění Automatická clona dC, P-iris / typ Na desce
PoSuN / NákloN / RotACe
Rozsah otáčení / náklonu / rotace 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
PRoVozNí PARAMetRy
zabudovaná infračervená dioda led / 
dosvit 12 / 30 m (98,43 stopy)

Název kamery Vypnuto / zapnuto (zobrazeno až 40 znaků) 
den/noc Auto (iCR) / barevný / ČB / externí / rozvrh
kompenzace protisvětla Vypnuto / BlC / WdR 
Široký dynamický rozsah 130 dB  
Vylepšení kontrastu SSdR (Samsung Super dynamic Range) (vypnuto / zapnuto) 
digitální redukce šumu SSNRiii (2d+3d filtr šumu) (vypnuto / zapnuto) 
digitální stabilizace obrazu Vypnuto / zapnuto
defog Vypnuto / automatické / manuální
detekce pohybu Vypnuto / zapnuto (4 zóny s 4stranným polygonem)
Maskování privátních zón Vypnuto / zapnuto (32 zón s 4stranným polygonem)
Vyrovnávání citlivosti Vypnuto / nízké / střední / vysoké 
Vyvážení bílé AtW / AWC / manuálně / interiér / exteriér
Rychlost elektronické závěrky Minimum / maximum / odstranění blikání 
Převrácení / zrcadlení Vypnuto / zapnuto

inteligentní analýza videa změna pracovních podmínek, virtuální linie, vstup/odchod, přidání/odebrání objektu, 
detekce zvuku, rozpoznávání tváří s metadaty

Vstup/výstup alarmu Vstup 1 / výstup 1

Spouštěče poplachu detekce pohybu, změna pracovních podmínek, detekce zvuku, rozpoznávání tváří, 
analýza videa, odpojení od sítě, poplašný vstup

Poplašné události Nahrávání souborů přes FtP a e-mail, upozornění přes e-mail, tCP, nahrávání na místní úložiště (Sd/SdHC/SdXC) 
při odpojení od sítě a události (aktivuje se alarm), externí výstup

Síť
ethernet Rj-45 (10/100BASe-t)
Formát komprese videa H.264 (MPeG-4 Part 10/AVC), MjPeG
Rozlišení 1280 x 1024, 1280 x 720P (Hd), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240

Max. snímková frekvence
H.264: Max. 60 fps při všech rozlišeních
MjPeG: 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768: max. 15 fps
                800 x 600, 640 x 480, 320 x 240: max. 30 fps

Nastavení kvality videa H.264: úroveň komprese, řízení úrovně cílového datového toku, MjPeG: řízení úrovně kvality
způsob řízení datového toku H.264: CBR nebo VBR, MjPeG: VBR
tok dat Multistreaming (až 10 profilů)

zvukový vstup Volitelný (vstup pro mikrofon / analogový vstup)
Napájecí napětí: 2,5 V dC (4 mA), vstupní impedance: přibližně 2000 ohmů

zvukový výstup zvukový výstup (3,5mm konektor), max. výstupní hlasitost: 1 Vrms

Formát komprese zvuku G.711 u-law / G.726 volitelný, G.726 (AdPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz
G.726: 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s

zvuková komunikace obousměrný přenos zvuku
iP iPv4, iPv6

Protokol tCP/iP, udP/iP, RtP(udP), RtP(tCP), RtCP, RtSP, NtP, HttP, HttPS, SSl, dHCP, PPPoe, FtP, SMtP, iCMP, iGMP, 
SNMPv1/v2c/v3(MiB-2), ARP, dNS, ddNS, QoS, PiM-SM, uPnP, Bonjour 

zabezpečení ověřování přihlášení HttPS (SSl), ověřování přihlášení digest,
filtrování adres iP, protokol uživatelských přístupů, ověřování 802.1x

způsob přenosu unicast / Multicast
Max. uživatelský přístup 15 uživatelů v režimu unicast

ukládání na místní úložné zařízení
Mikrokarta Sd/SdHC/SdXC 
záznamy uložené na paměťové kartě SdXC/SdHC/Sd lze stáhnout
NAS (Network Attached Storage)

Rozhraní programovací aplikace oNViF profil S, SuNAPi, SVNP 1.2

jazyk webové stránky
Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejština, ruština, japonština, 
švédština, dánština, portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbština, holandština, 
chorvatština, maďarština, řečtina, finština, norština

Webový prohlížeč

Podporované oS: Windows XP / ViStA / 7 / 8, Mac oS X 10.7 
Podporovaný prohlížeč: Microsoft internet explorer (ver. 10, 9, 8), 
Mozilla Firefox (ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), 
Google Chrome (ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17,16, 15), 
Apple Safari (ver. 6.0.2 (pouze Mac oS X 10.8, 10.7), 5.1.7) *pouze Mac oS X

CMS (Central Management Software) SmartViewer, SSM 
PRoStředí

Provozní teplota / vlhkost -40 °C ~ +55 °C (+40 °F ~ +131 °F) / méně než 90 % RV 
* Spouštění by mělo probíhat při teplotách nad -35 °C (-31 °F) 

Skladovací teplota / vlhkost -30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / méně než 90 % RV
Stupeň krytí / odolnost proti mechanickému 
poškození iP66 / ik10

elektRiCké VlAStNoSti
Vstupní napětí / proud 12 V dC, 24 V AC, Poe (ieee802.3af)
Příkon Max. 12,95 W (vyhřívání zapnuto), max. 11 W (vyhřívání vypnuto)
MeCHANiCké VlAStNoSti
Barva / materiál Slonová kost / hliník
Rozměry (Š x V) / hmotnost Ø 160,0 x 118,5 mm (Ø 6,3" x 4,67") / 985 g (2,17 lb)

Rozměry Jednotka: mm (palce)

Hlavní parametry

Příslušenství (volitelné)
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* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na stránce www.samsungsecurity.com

SBP-300LMSBP-300HM6 SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM

SBP-300B

SHD-3000F1

SBP-300PM

SBP-300KM

• Max. 1,3MP (1280 x 1024) rozlišení
• 60 fps při každém rozlišení
• 0,005 lx při F1.2 (barevný režim), 
   0 lx při F1.2 (ČB: sinfračerveným přísvitem)
• Motorizovaný varifokální objektiv s ohniskem 3 - 8,5 mm (2,8x)
• Duální kodek H.264, MJPEG, multistreaming
• Den/noc (infračervený filtr), WDR (130 dB)
• Simple Focus (motorizovaný varifokální), P-Iris, digitální          
   stabilizace obrazu, Defog
• Přenos s vícenásobným výřezem
• Slot pro mikrokartu SD/SDHC/SDXC
• Zabudovaná infračervená dioda LED (12), IP66, IK10, podpora     
   obousměrného přenosu zvuku

* data uložená na Sd paměťové kartě mohou být zničena nebo poškozena přístupem při vypnutí,  nárazu, vyjmutí karty 
nebo jiných operacích. ke ztrátě nebo poškození dat může také dojít,  když skončí životnost karty, což se různí v závislosti na 
provozních podmínkách. 
Na poškození (včetně pasivního poškození) se nevztahuje žádná záruka.

SNV-5084R
1,3megapixelová HD antivandal 
síťová infračervená dome kamera


