
Cennik CCTV HD z transmisją analogową – ważny od 01.08.2018

 



i7-T2804VH 640,-

Rejestrator 4 kanałowy HDTVI/analog/AHD/HDCVI + 2 

dodatkowe kanały IP do 6MP (maks.6 kan. IP - funkcja 

hybrydy: kanały analogowe wymienne na IP) , kompresja 

H.265+/H.265/H.264+/H.264, prędkość zapisu HD-TVI: 48kl/s w 

5MP, 60kl/s w 4MPx, 72kl/s w 3MPx, 100kl/s w 1080P, 

prędkość zapisu AHD/HDCVI: 100kl/s w HD1080P, prędkość 

zapisu analog: 200kl/s w WD1, dwustrumieniowy, 2xUSB (2.0), 

HDMI, VGA, CVBS (wyjście pomocnicze), inteligentne 

wyszukiwanie nagrań, inteligentna analiza 2 kanały (wykrycie 

przekroczenia linii – 4 linie, wykrycie wtargnięcia – 4 

obszary), obsługa 1HDD (do 8TB), menu w języku polskim, 4 

wejścia/1 wyjście audio, 4 wejścia/1 wyjście alarmowe, LAN, 

RS485, sterowanie za pomocą myszy komputerowej lub pilota.



i7-T2808UHV 1120,-

Rejestrator 8 kanałowy HDTVI/analog/AHD/HDCVI + 2 

dodatkowe kanały IP do 6MP (maks.12 kan. IP - funkcja 

hybrydy: kanały analogowe wymienne na IP), kompresja 

H.265+/H.265/H.264+/H.264, prędkość zapisu HD-TVI: 96kl/s w 

5MP, 120kl/s w 4MPx, 144kl/s w 3MPx, 200kl/s w 1080P, 

prędkość zapisu AHD/HDCVI: 200kl/s w HD1080P, prędkość 

zapisu analog: 200kl/s w WD1, dwustrumieniowy, 2xUSB (1x3.0, 

1x2.0), HDMI 4K, VGA, CVBS (wyjście pomocnicze), 

inteligentne wyszukiwanie nagrań, inteligentna analiza 2 

kanały (wykrycie przekroczenia linii – 4 linie, wykrycie 

wtargnięcia – 4 obszary), obsługa 2HDD (do 8TB), menu w 

języku polskim, 4 wejścia/1 wyjście audio, 8 wejść/4 wyjścia 

alarmowe, LAN, RS485, sterowanie za pomocą myszy 

komputerowej lub pilota.



 

 



 



 







Model Zdjęcie Opis Cena netto

i8-K21 23,-

i8-S13 59,-

Obiektywy

Model Zdjęcie Opis Cena netto

i2-03580A-IR 84,-

i2-02812AX-IR 169,-

i2-0660A 194,-

i2-02812A-IR 194,-

i2-0550A-IR 263,-

i2-05100A 275,-

Trasmisja sygnału wideo

Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video po skrętce w 

technologii HDTVI

Pasywny 1-kanałowy separator galwaniczny do przesyłu sygnału 

video po kablu koncentrycznym w technologii HDTVI. 

Zabezpiecza przed: przepięciami, wyładowaniami 

atmosferycznymi, zakłóceniami. Eliminuje problemy związane z 

pętlą mas. Uwaga: zdalne wywołanie menu OSD nie działa po 

zastosowaniu separatora.

Obiektyw 1/3'', CS, 3,5-8mm (90°~36°), F1.4, przysłona DC, 

korekcja IR, 1,3MPx

Obiektyw 1/3'', CS, 2,8-12mm (92°~24°), F1.6, przysłona DC, 

korekcja IR, 3MPx

Obiektyw 1/3'', CS, 6-60mm (44°~4,58°), F1.4, przysłona DC

Obiektyw 1/3'', CS, 2,8-12mm (92°~27,2°), F1.4, przysłona DC, 

korekcja IR, 1,6MPx

Obiektyw 1/3'', CS, 5-50mm (49°~5,4°), F1.4, przysłona DC, 

korekcja IR

Obiektyw 1/3'', CS, 5-100mm (52°~2,8°), F1.6, przysłona DC



Oświetlacze podczerwieni

Model Zdjęcie Opis Cena netto

i4-IR2 289,-

i8-IR3 399,-

Oświetlacz podczerwieni o dużym zasięgu, promiennik IR do 20-

50m, kąt 45°

Oświetlacz podczerwieni o dużym zasięgu, promiennik IR do 30-

70m, 18xLED 42u, black glass



Model puszki Modele kamer

i8-57*, i8-58*

i7-B82P dedykowana puszka do : i8-41*, i8-61* (oprócz i8-61A/B/R)

i7-B84P

B170 I8-15* (dedykowana podstawka)

B200 i8-76R, i8-96R, i8-97R

B310 i8-41*, i8-61* (oprócz i8-61A/B/R), i8-76R, i8-81*, i8-96R

B320 i8-15*, i8-51*, i8-61* (oprócz i8-61A/B/R), i8-81*, i8-97R

i7-B1258 i8-21* (rozstaw otworów pasuje, ale uchwyt trochę za duży)

i7-B5AW i8-21* (rozstaw otworów pasuje, ale uchwyt trochę za duży)

i7-B5BW i8-41*, i8-51*

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dostępność oferty uzależniona od zapasów magazynowych.

Podane ceny są cenami netto. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

V2018.07.27

i7-B55P,             
i7-B55W

I8-21*, i8-61* (oprócz i8-61A/B/R) (rozstaw otworów pasuje, ale uchwyt trochę za duży),  
i8-51*, i8-81*, i8-87*, i8-88*


