
Upplösning (megapixlar) 
H.264/H.265/MJPEG 
Brett dynamiskt omfång 
(Wide Dynamic Range) 
4 års garanti  
Basanalys 
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120db 
 
 
 

 
 

NÄTVERKSKAMEROR | 

Produktöversikt för 
lösningar från VISIX™ 

VX-2M-F-AW 

 
 

VISIX 2MP full body-kamera (utan lins) 
med ljud/larm I/O och True WDR 

Denna 2 megapixels-full body-IP-kamera är en perfekt förening 
mellan form och funktion. Den ger dual-streaming, högupplöst 
bild och passar bra för övervakningslösningar med 
nätverkskameror där kravet är överlägsen tydlighet och 
detaljåtergivning vid varierande ljusförhållanden. 

 
VX-2M-F-AW är fylld med funktioner du kan behöva för 
nästan alla tänkbara tillämpningar, inklusive: tvåvägsljud; larm 
in/ut; rörelsedetektor; funktionalitet för lite ljus – dag/natt; SD-
kortplats för lokal inspelning; samt kompatibilitet med en stor 
mängd standardiserade nätverksprotokoll. 

 
Den här kameran är konstruerad för att fortsätta fungera 
med högsta prestanda vid temperaturer ner till -30 °C (-40 °F) 
och upp till 50 °C (122 °F), vilket möjliggör ett brett spektrum 
av tillämpningar. Överlägsen kompatibilitet med alla VIGIL™-
produkter möjliggör bästa möjliga prestanda. 

 

Dag/natt-funktionaliteten gör det möjligt att använda 
kameran i varierande ljusförhållanden ner till 0,02 lux vid 
färginspelning (0 lux vid svartvitt), vilket ger bättre 
bildinspelning på natten. Standardutformningen ”full body” 
är kompatibel med de flesta monteringslösningar och skydd, 
vilket möjliggör enkel och säker installation för en mängd 
olika tillämpningar. 

 
Överlägsen punkt-till-punkt-hårdvarukomprimering och 
dekomprimering, i kombination med VIGIL™:s serie av digitala 
videoinspelare och VMS-mjukvara (Video Management 
System), möjliggör maximal prestanda för livestreamad video, 
med bättre bildkvalitet, flera samtidiga flöden och en lägre 
total hit to CPU-prestanda. 

 
 
 

Viktiga funktioner och fördelar 

 
Typiska tillämpningar 
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Kamera 

Bildgivare  
Lins  
Motoriserad?  
Min belysn  
Slutartid  
Dag/natt  
WDR 

 
 

 
1/2,8” 2,13M CMOS 
C / CS Fäste  
Ja 
0,02 lux, (F1,4), 0 lux med IR (F1,4) 
1/30(25)-1/30000 
TDN (True Day & Night) 
120dB 

 
 
 
 
 

75,0 

 
 
 

137,0 
 

134,0 

 
 
 

Komprimeringsstandard 
 
 

  2-1/4-20(UNC)  

Bildkomprimering  
Bithastighet 
Bildsekvenser 

 
 
 

Bild 

Max bildupplösning 
Bildhastighet 

H.264, H.265, MJPEG 
100Kbps ~ 10Mbps 
1080p30 + D1(704x480 eller 704x576) p30 med H.264, 
H.265 + MJPEG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1920 x 1080 
30fps 

 
 
 

Funktioner 

Basanalys  

Lokal lagring 
SD-kortkapacitet 
Autokomprimering  
Säkerhet  
Protokoll 

 
Systemkompatibilitet 

 
 
 
Manipuleringsavkänning, Närvarofilter (Advanced Motion), 
Objektspårare, Nätverksavbrott, Temperatur kritisk 
Micro SD / SDHC / SDXC 
128GB 
G.711 
HTTPS(SSL), IP-filtrering, 802.1x, Sammanfattad autentisering 
TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, 
DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3(MIB-2), ONVIF 
CGI API, ONVIF (Profil S) 

 
Gränssnitt 

Kommunikation 
Larmingång 
Larmutgång 
Bildutgång 
Ljudingång 
Ljudutgång 

 

 
Artikelnummer 

 
 
 

RJ45(10/100BASE-
T) 1 
1 
1 CVBS 1.0V p-p(75ohm) 
1 (inbyggd mikrofon) 
1 

 
Fysiska egenskaper 

Driftsförhållanden 
Fuktighet 
Material i höljet 
Mått (D x H)  
Vikt 

 
 
 

-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F) 
10–90 % RH (icke-kondenserande) 
Aluminium 
137,0 mm x 75,0mm x 67,0mm 
0,6kg 

 
VX-2M-F-AW Baskamera 
VX-2M-F-AW-A Lägg till licens för avancerad analys * 

 
 

 
Garanti 

Fyra (4) år 

 
 
 

Elektriska egenskaper 

Strömförsörjning 
Strömförbrukning 

 
 

DC DC12V / POE IEEE 802.3af 
DC12V Max 3,5W PoE Max 5,0W 

Rekommenderad montering 

Ej tillämpligt 

 
 
 

Certifiering och efterlevnad 

FCC Reservdel 15, Underdel B, Klass A 
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) 
UL och ULC säkerhet 
CE 
Förenlig med NDAA 

 
 
 
 
 
 

* OBS: - Baskameran kan när som helst kompletteras med en licens för avancerad 
analys för att låsa upp avancerad analysfunktionalitet. Kontakta 3xLOGIC:s 
återförsäljare för mer information. 
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