SecuriTest IP
CCTV testeren til alle dine overvågningssystemer

EAN 0783250788477 / EL
EL-- NR 6398931173
SecuriTEST IP er et nyt, smart og robust instrument for test på CCTV installationer.
Instrumentet er forsynet med en stor brugervenlig touch skærm, hvor det er nemt at
vælge de ønsket funktioner. SecuriTEST IP er både en installations tester og også en
fejlfindings tester for digital/IP, HD coax og analoge CCTV kamera systemer.
SecuriTEST IP forøger produktiviteten fra start til slut. Instrumentet kan forsyne
kameraerne med spænding på både PoE/PoE+ siden og på standard 12VDC siden.
Kameraerne kan både tilsluttes direkte via RJ45 og BNC samt trådløst via Wi-Fi. Der kan
desuden vælges automatisk tilslutning og netværks konfiguration af IP kameraer.
Instrumentet er forsynet med indbygget DHCP server.
Det er nemt, at betjene kameraer samt at vælge de parametre som man ønsker at teste og
dokumentere. Instrumentet er forsynet med intern hukommelse på 10GB og der kan
suppleres med SD kort på 8 GB. Der kan gemmes mange testrapporter, screenshots og
videoer. Rapporterne kan nemt overføres til PC og kan bl.a. indeholde tid og sted,
instrument data, kamera informationer, netværks data og billede informationer.
Med QuickIPTM giver SecuriTEST IP teknikere, som er nye i IP kamerasystemer, en hurtigt
og nem installation af kameraerne, uden at være netværks eksperter.
SecuriTEST IP leveres inkl.: Taske, bærerem, strømforsyning, kabel søger/remote, 3m
patchkabel kat 5 UTP, 3m coax kabel med han BNC stik i begge ender, 3m 12VDC kabel til
kamera forsyning, RS485 kabel med hunstik og 2 krokodillenæb, 0,5m audiokabel m.
krokodillenæb, 8 GB micro SD kort, kortlæser til USB og quickguide.

Tekniske Data:
Video signaler:

Analoge og digitale/IP

Max kabellængder:

100 meter

Intern hukommelse:

10 GB

Skærm:

7” touch skærm, 1920 x 1200
pixel

Arbejdstemperatur:

-10…+50 °C

Batterilevetid:

Op til 10 timer

Dimensioner:

160x252x48mm

Vægt:

980 g

Tilbehør
EAN

EL
EL--NR

Produkt

0783250792290

6398931199

Kabel søger/Remote for SecuriTest IP

0783250792306

6398931364

Kabel tilbehørssæt for SecuriTest IP

0783250792313

6398931429

Batteri for SecuriTest IP

