EAN 0783250788477 / EL.NR 8023713

SecuriTEST IP – CCTV Kamera system tester
- Smart tester til både analoge og digitale kamerasystemer

SecuriTEST IP er en installasjons- og feilsøkingstester for digitale/IP, HD coax og analoge CCTV kamera systemer. En
enkel tester som kan forsyne, konfigurere og dokumentere installasjonen.
SecuriTEST IP øker produktiviteten fra start til slutt. Instrumentet kan forsyne kameraene med spenning via PoE /
PoE+ siden (Strøm over Ethernet) eller standard 12V DC strøm ved bruk av det interne Li-Ion batteri. Kameraene kan
både tilkobles direkte via RJ45 og BNC, og trådløst via Wi-Fi. I tillegg kan det velges automatisk tilkobling og nettverks
konfigurasjon av IP kameraer. Instrumentet har også en innebygd DHCP server.
Med SecuriTEST IP kan du enkelt betjene kameraer, og velge de parametre som man ønsker å teste og
dokumentere. Instrumentet har et internt minne på 10GB, og kan suppleres med SD kort på 8 GB. Instrumentet kan
lagre mange testrapporter, skjermbilder og videoer, som enkelt kan overføres til PC, og vil bl.a. inneholde tid og sted,
instrument data, kamera informasjoner, nettverksdata og bilde informasjoner.
QuickIPTM – Funksjonen gjør at installatøren enkelt og raskt får en forbindelse til IP kameraer uten å være nettverks
ekspert. Opprett detaljerte testrapporter med bilder fra kameraene for dokumentasjon.
SecuriTEST IP leveres inkl. veske, bærereim, strømforsyning, kabel søker/remote, 3m patchkabel kat 5 UTP, 3m coax
kabel med han BNC plugg i begge ender, 3m 12VDC kabel til kamera forsyning, RS485 kabel med hunplugg, 2
krokodilleklemmer, 0,5m audiokabel m. krokodilleklemme, 8 GB micro SD kort, kortleser til USB og quick guide.

Tekniske Data:
Video signaler:
Maks kabellengder:
Intern minne:
Skjerm:
Arbeidstemperatur:
Batterikapasitet:
Mål:
Vekt:

Analoge og digitale/IP
100 meter
10 GB
7” touch skjerm, 1920 x 1200 pixel
-10…+50 °C
Opptil 10 timer
160x252x48mm
980 g

Tilbehør
EAN

EL.NR

Produkt

0783250792290

8023781

Kabel søker/Remote for SecuriTest IP

0783250792306

8023782

Kabel tilbehørssett for SecuriTest IP

0783250792313

8023783

Batteri for SecuriTest IP

