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microCAM-3M
Profesjonalna miniaturowa kamera IP 3Mpix z 8m przewodem, Wi-Fi, H.265,
SD 512GB, portami I/O, audio I/O i PoE.

Przeznaczona do skutecznego ukrycia, do wbudowania w ściany, słupki, drzwi i
bankomaty oraz jako kamera o bardzo niskim poborze prądu.
microCAM-3M to profesjonalna kamera IP w solidnej stalowej obudowie, przeznaczona do monitorowania z ukrycia, z dużej
odległości lub z miejsc, w których jest bardzo mało przestrzeni na umieszczenie standardowej kamery. Występuje w dwóch
wersjach różniących się obiektywami:
 microCAM-3MT z pełnowymiarowym obiektywem 3Mpix o dużej czułości, przeznaczona do słabo oświetlonych miejsc,
 microCAM-3MPH z miniaturowym obiektywem otworkowym, któremu wystarczy tylko 3mm otwór aby otrzymać
pełny obraz w rozdzielczości 3Mpix.
 Funkcjonalna i nierzucająca się w oczy obudowa – rozmiary to tylko kilkadziesiąt mm
 Łatwy montaż w dowolnym miejscu np.
o w pniu drzewa,
o w słupie stalowym,
o w obudowie,
o w meblach,
o futrynie lub drzwiach,
o bankomatach,
o lub dowolnych puszkach i urządzeniach.
Niezwykle dyskretna i wszechstronna
Kamera sieciowa microCAM-3M to niedroga, profesjonalna i niezwykle dyskretna kamera, zapewniająca obraz w bardzo
wysokiej jakości i rozdzielczości. Składa się ona z modułu optycznego i modułu głównego połączonego 8m, elastycznym
przewodem.

Szybki i łatwy montaż
Kamery można zamontować powierzchniowo lub podpowierzchniowo na ścianach lub sufitach, w windach lub miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak drzwi, futryny, pnie drzew, obrazy, ramy czy ściany.
Konstrukcja kamer umożliwia bezproblemowe wtapianie się w otoczenie. Modele z przetwornikiem optycznym stanowią
idealne rozwiązanie w przypadku sklepów, hoteli, budynków, biur, szkół lub domów opieki.
Kamerę można zainstalować np. w ciasnych przestrzeniach, za szybą lub płytą z tworzywa sztucznego. Wraz z kamerą
dostarczany jest odłączany przewód umożliwiający podłączenie modułu optycznego do jednostki głównej w dowolny sposób.
Ułatwia to znacząco konserwację i montaż.
Mikro kamera idealna do walizki bezprzewodowej caseCAM-PRO
Połączenie mikro kamery oraz akumulatorowej walizki 4G/LTE caseCAM-PRO umożliwia wszechstronną obserwację z dużej
odległości w niezwykle dyskretny sposób. Bardzo niski pobór prądu wynoszący poniżej 3W gwarantuje pracę na akumulatorze
przez ponad 2 tygodnie. Z dodatkowymi czujnikami wykrycia osób czas pracy walizki z kamera microCAM-3M można
wydłużyć do kilku miesięcy.
Modułowa koncepcja
microCAM-3M składa się z następujących elementów:
 modułu optycznego składającego się z obiektywu i przetwornika obrazu, oraz
 jednostki głównej, stanowiącej serce kamery, zawierającej porty I/O, wejścia i wyjścia audio oraz port LAN, zapis SD.
Wraz z kamerą dostarczany jest odłączany 8-metrowy przewód umożliwiający podłączenie modułu optycznego do
jednostki głównej. Dzięki przewodowi można umieścić jednostkę główną z dala od miejsca obserwacji.
Moduł optyczny z obiektywem
Moduł optyczny można zamontować w niewielkiej przestrzeni, np. za metalowymi, plastikowymi lub szklanymi panelami.
Moduł optyczny zapewnia poziome pole widzenia w zakresie 65° (wersja pinhole microCAM-3MPH) lub 115° (wersja
microCAM-3MT) i obraz wideo w oświetleniu już od 0,005 luksa. W kamerze microCAM-3MT można zmieniać obiektywy i tym
samym dobierać wg. potrzeb kąt obserwacji oraz przybliżenie (zoom).
Opcjonalne obiektywy z zoomem do 50m
Dzięki popularnemu mocowaniu M12 możliwe jest zastosowanie wielu obiektywów: 1.39 mm, 2.8 mm, 3.7 mm, 4.0 mm, 6.0
mm lub teleobiektywów 25mm o zasięgu 50m. Szereg obiektywów umożliwiających obserwację nawet z odległości 50m jest
dostępny w ofercie CAMSAT.
Kompaktowa jednostka główna
Jednostkę główną o wymiarach 10,5x7,8x3,2 [cm] można łatwo zamontować w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
Rejestruje ona obraz wideo i jest zasilana przez Power over Ethernet (PoE) lub z 12V DC. Jednostka ma wbudowane gniazdo
SD, które obsługuje karty o pojemności aż 512GB. Umożliwia to lokalne przechowywanie nagrań aż przez 30 dni.
BARDZO DUŻA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU 3Mpix
microCAM-3M to o 50% większa rozdzielczość niż przy FULL HD. Obraz zapisuje się w rozdzielczości 2304x1296@20kl/s lub
1920x1080@30kl/s. Przy wykorzystaniu najnowszej kompresji H.265 i H.265+ oraz karcie SD o pojemności aż 512GB
umożliwia archiwizowanie obrazu w samej kamerze przez miesiąc czasu.

ZAPIS WIDEO
512GB SD i oszczędności dzięki kompresji H.265 i H.265+
Kamera microCAM-3M obsługuje technologię kompresji H.265+, która jest wielokrotnie wydajniejszą implementacją
wideoenkodera H.264. W wielu scenariuszach dozoru może ona zmniejszyć wykorzystanie przepustowości i pamięci masowej
średnio o 50%. Technologia kodowania H.265 zapewnia zachowanie ważnych szczegółów i silną kompresję niepotrzebnych
danych.
Zaawansowane funkcje wideo w miniaturowej kamerze microCAM-3M
Kamery microCAM-3M obsługują inteligentne funkcje, takie jak:
 wykrycie ruchu lub wykrycie zasłonięcia kamery – po którym kamera może zapisać wideo na SD, na FTP oraz wywołać
alarm w aplikacji - i to wszystko wg. ustawionego kalendarza tygodniowego
 ROI – oznaczanie trzech stref w obrazie które mają posiadać bardzo wysoką jakość obrazu
 defog – redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi i mgłą
 trzy strefy prywatności z zasłonięciem fragmentów obrazu
 praca nocna – tryb Dzień/Noc
 WDR – szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 nagrywanie i podgląd na: NVR / VMS / CMS / Web WWW / karcie SD / FTP / chmurze
 minimalne opóźnienie.

PODGLĄD NA ŻYWO I WIELE OPCJI ZAPISU
Podgląd na dowolnym smartphone, laptopie lub rejestratorze NVR
Miniaturowa kamera microCAM-3M wspiera najnowsze, uniwersalne protokoły ONVIF 2.4, dzięki czemu zarówno zarządzanie
kamerą, jak i podgląd obrazu i nagrywanie jest możliwe na niemal dowolnym rejestratorze NVR. Dodatkowo posiada
możliwość połączenia przez chmury P2P – wystarczy zeskanować kod QR a aplikacja wyświetli obraz z kamery na dowolnym
telefonie. Obsługuje telefony i tablety z systemami iOS iPhone, iPad, Android.
Kompatybilny z NVR i VMS wielu producentów
Onvif 2.4 oraz protokoły RTSP zapewniają podgląd i zapis na dowolnym rejestratorze lub systemie VMS, dowolnego
producenta. Przetestowany m.in. z NVR-ami Hikvision i Dahua, VMS Hikvision np. HIK-4200, BVMS Boscha, Milestone, HQ
VMS, Smart PSS Dahua, i innymi.
Zapis wideo także na FTP
Kamera umożliwia zapis zdjęć nie tylko wewnątrz, ale również zapis wideo bezpośrednio na serwerach FTP. Umożliwia to
natychmiastowe archiwizowanie nagrań oraz wykonywanie kopii zapasowych.
Aplikacje iOS i Android do kamery microCAM-3M
microCAM-3M idealnie pracuje z aplikacją BITVision dostępną w App Store (iOS) i Google PLAY (Android). Aplikacja obsługuje
wszystkie kamery z kompresją H.264, H.265 oraz H.265+, dzięki czemu wystarczy niewielka prędkość Internetu aby otrzymać
podgląd na żywo. Dzięki bardzo szybkiemu działaniu i intuicyjnej obsłudze umożliwia wiele trybów pracy:
 podgląd na żywo – wideo z dźwiękiem audio (z audio IN)
 zapis wideo lub zdjęć w telefonie
 odtwarzanie zapisanych wideo i zdjęć
 zapis zrzut z ekranu z podglądu wideo
 zdalne wysyłanie komunikatów głosowych z telefonu do wyjścia audio kamery na żywo.

Dostęp do kamery jest możliwy na wiele sposobów:
 przez Wi-Fi,
 po kablu LAN,
 zdalnie przez Internet, poprzez chmury P2P
 zdalnie przez Internet, np. poprzez routery przemysłowe 4G/LTE: GlobalCAM-LTE, iCAM-LTE, iCAM-Mobile, iCAM-Mini,
walizkę caseCAM - wyposażone w kartę LTE simCAM.
Bardzo intuicyjny panel ustawień – jak w kamerach Hikvision
Dopracowany i niezwykle intuicyjny panel użytkownika jest wzorowany na sprawdzonych systemach Hikvision i obsługuje
następujące wersje językowe: polską, angielską, niemiecką, francuską, hiszpańską, czeską i włoską.
Fot. Wygląd GUI

Modele:
 microCAM-3MT
o konstrukcja tulejowa,
o duży obiektyw do którego wpada więcej światła a tym samym zapewnia lepszą widzialność w nocy,
o możliwość wymiany obiektywów i zmianę odległości i szerokości obserwacji (nawet na 300m).
o W zestawie:
 moduł optyczny typu TULEJA z 8m przewodem
 jednostka główna
 uchwyt montażowy, sufitowy z regulacją kulową
 uchwyt do montażu w otworze, np. do drzwi lub ściany szafki
 mocowanie do szyny DIN

 microCAM-3MPH
o bardzo małe rozmiary
o obiektyw otworkowy 2mm
o bardzo łatwy do ukrycia
o posiada dwa otwory montażowe i możliwość przykręcenia do obudowy, drzwi, drzewa, w puszkę, itd.
o W zestawie:
 moduł optyczny typu KOSTKA z 8m przewodem
 jednostka główna
 mocowanie do szyny DIN

Akcesoria opcjonalne:
 Obiektywy od 2,8mm do 200mm o bardzo szerokim kącie obserwacji oraz o bardzo dalekim zasięgu optycznym
 Zasilacze PoE
 Akumulatory do zasilania alternatywnego
 Walizka akumulatorowa z transmisja bezprzewodową LTE/4G caseCAM

SPECYFIKACJA MIKRO KAMERY
microCAM-3MT i microCAM-3MPH

Obiektyw

Kąt obserwacji
Identyfikacja tablic
rejestracyjnych
Opcjonalne obiektywy
Minimalne oświetlenie

WDR
Pamięć rejestracji
Obiektyw/jednostka
główna

1/2.8 Starlight BackIlluminated CMOS
2,8mm M12 w modelu
microCAM-3MT
PinHole 2mm w modelu
microCAM-3MPH
115° (MT) lub 65° (MPH)
Od 50 do 300m (zależne od
użytego obiektywu/teleobiektywu)
Od 2,8mm (szeroki kąt) do
200mm (zoom na 300m)
Kolor: 0.005 Lux @(F1.2, AGC
ON), 0.014 Lux @(F2.0, AGC
ON)
B/W: 0.0001 Lux @(F1.2, AGC
ON), 0.0003 Lux @(F2.0, AGC
ON)
120 dB
Slot na karty microSD do
512GB
8m, cienki, elastyczny przewód
pomiędzy obiektywem a
jednostką główną elektroniki
ze złączem RJ45.

Video
Kompresja

Bitrate
Rozdzielczość
Video streaming
Ustawienia obrazu

ROI

Główny strumień:
H.265/H.264/H.265+
Dodatkowy strumień:
H.265/H.264/MJPEG
Trzeci strumień: H.265/H.264
32 Kbps to 16,8 Mbps
2304x1296@20kl/s
1920x1080@25kl/s
Onvif 2.4, RTSP, RTP, RTCP
Tryb obracania, nasycenie,
jasność, kontrast, ostrość
regulowane przez
oprogramowanie klienta lub
przeglądarkę internetową
wspiera

wspiera
elektroniczne
Data, godzina, własny tekst

Audio
Audio streaming

Mikro kamera
Sensor

Usuwanie mgły
Dzień/noc
Znaczniki na nagraniu

Audio Kompresja

W dwóch kierunkach, Full
Duplex
G.711U/G.711A

Audio wejście/wyjście
Samplowanie

1/1
Maks. 48K

Sieć
Zabezpieczenia
Wyzwolenie alarmu

Protokoły
Wi-Fi
Protokoły sieciowe

Podgląd
Przeglądarki www

Hasłem, filtrowanie adresów
IP
Detekcja ruchu, sabotażowe
zasłonięcie kamery, konflikt
adresu IP, odłączenie sieci LAN
ONVIF 2.4, RTSP, SMTP
2.4GHz
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Do 6 użytkowników
jednocześnie
IE8-11, Google Chrome
(poniżej wersji 44), Firefox
(poniżej wersji 53), Mac Safari
(poniżej wersji 12)

Opcja: Wi-Fi – transmisja bezprzewodowa
Technologia
Pasmo pracy
Ilość kanałów
Szyfrowanie
Tryb pracy klient
Tryb pracy AP

802.11n
2.4GHz
13
Najnowsze PSK2K
Tak (klient Wi-Fi)
Nie

Interfejsy
Komunikacja
Alarm wejście/wyjście
Audio wejście/wyjście
Złącze antenowe Wi-Fi
Gniazdo SD

1xRJ45 10M/100M Ethernet
PoE
1/1
1/1 (3.5mm mini Jack)
SMA (żeńskie)
microSD/SDHC/SDXC do
512GB

Inne
Pobór prądu

<3W

Temperatura pracy

-20℃ ~ +60℃ , <H85%

Zasilanie DC

12V DC / 500mA

Zasilanie PoE

PoE: (802.3af, 37V-57V),
<3,4W
36x26x24mm (blok)

Rozmiar kamery
microCAM-3MPH
Rozmiar kamery

microCAM-3MT
Rozmiar jednostki
głównej
Waga
Materiał

104(L) x 78(W) x25.8(H) [mm]
805g
Kamera: metal/szkło
Jednostka główna: metal

51x26mm (tuleja)

W zestawie microCAM-3MT
W zestawie microCAM-3MT
 Jednostka główna
 Moduł optyczny z obiektywem i przewodem 8m
 Antena magnetyczna Wi-Fi z przewodem 1m
 Mocowanie sufitowo-ścienne z regulacją kulową
 Mocowanie do płyty lub szyby (przykręcane i
przyklejane)
 Mocowanie do szyny DIN jednostki głównej

W zestawie microCAM-3MPH
 Jednostka główna
 Moduł optyczny z obiektywem, przewodem 8m i
dwoma otworami do przykręcenia
 Antena magnetyczna Wi-Fi z przewodem 1m
 Mocowanie do szyny DIN jednostki głównej

