CENNIK GRAFICZNY
Rejestratory sieciowe NVR do kamer IP 4, 8, 1 6 i 32 kanałowe.

Wybrane cechy wspólne modeli: i7-N261 04VH, i7-N261 08VH, i7-N26208VH, i7-N2611 6VH,
i7-N2621 6VH, i7-N26232VH, i7-N2621 6VHP, i7-N27432VHP.
Wyjście wideo HDMI/VGA wysokiej rozdzielczości do 1 920x1 080. Definiowalny układ kamer na monitorze.
Połączenie do kamer IP, kamer PTZ IP, koderów IP. H264, H264+.
Wsparcie dla kamer poprzez protokoły INTERNEC, ONVIF i inne*. Możliwość zdefiniowania ścieżki RTSP do strumienia danych
wideo.
Nowoczesny interfejs graficzny, estetyczne ikony; uproszczony dostęp do popularnych funkcji użytkownika np. odtwarzania.
Interfejs LAN 1 0/1 00/1 000Mbps..
Obsługa dwóch strumieni danych z urządzeń IP, o różnych parametrach kodowania, np.: do zapisu oraz podglądu w sieci lokalnej
(wysoka rozdzielczość, jakość i liczba klatek → duży strumień), a drugi do transmisji sieciowej przez Internet (niższa rozdzielczość,
jakość liczba klatek → mały strumień).
Obsługa kamer w rozdzielczościach:4CIF / 720P / XVGA (1 ,3MPx) / 1 080P / UXGA / 2048*1 536(3Mpix), 2688x1 520(4MPx)
/ 2560×1 290 (5Mpix), 6MPx (3072x2048).
Obsługa podglądu, zapisu i odtwarzania w wysokiej rozdzielczości.
Powiększenie cyfrowe w podglądzie i odtwarzaniu.
Inteligentne przeszukiwanie nagrań tzw. odtwarzanie smart ** – postdetekcyjne wyszukiwanie zmian w obszarze, przekroczeń linii
wirtualnej, wtargnięcia w obszar wirtualny
Odtwarzanie – różne tryby: szybki dostęp do ostatnich minut nagrania pozostawiając tryb na żywo dla pozostałych kanałów.
Przejście bezpośrednio z podglądu do odtwarzania wybranego kanału. Zaawansowane wyszukiwanie według czasu, zdarzeń,
znaczników itd.
Odtwarzanie - funkcje: jedno i wielokamerowe, w przód, wstecz, zwolnione, przyspieszone - duża prędkość przeglądania nagrań (aż
do x1 28). Dodawanie własnych znaczników na nagraniu tzw. tagów ułatwia późniejszy powrót do nagrania. Szybki backup nagrań
na USB 3.0 z poziomu odtwarzania.
Wsparcie dla myszy w sterowaniu PTZ, w tym tryb 3D **,programowanie presetów, tras i patroli
Tryb nagrywania ciągły bądź aktywowany zdarzeniem, określony harmonogramem, oddzielnie definiowalny dla każdego kanału.
Obsługa kamer z rozpoznawaniem tablic: akwizycja zdjęć, wyszukiwanie tekstowe, eksport danych, czarna/biała lista,
sterowanie wyjściem
Obsługiwane zdarzenia z urządzeń IP **: detekcja ruchu, alarmy inteligentne, alarmy z wejść alarmowych.
Parametry: rozdzielczość, ilość klatek, przepływność bitowa oraz jakość obrazu oddzielnie definiowalne dla każdej kamery
Definiowanie oddzielnych parametrów dla zapisu ciągłego oraz dla zapisu alarmowego **.
Możliwość powiązania wejść alarmowych z szeregiem reakcji np. wywołanie zapisu z dowolnej kamery, pozycjonowanie kamery PTZ
itp. Wyjścia alarmowe mogą informować o błędach i alarmach systemowych np. uszkodzenie dysku, utrata obrazu z kamery, itp.
Konto administratora z pełnym dostępem. Możliwość tworzenia kont użytkowników o oddzielnie definiowalnych uprawnieniach
dla pracy lokalnej oraz do dostępu zdalnego. Definiowanie uprawnień na poziomie kanału.
Obsługa S.M.A.R.T., standby i pre-alokacji dla HDD, obsługa dysków SATA o pojemności do 4TB każdy. Możliwość określenia
przydziału dysku dla poszczególnych kamer, ustalenia limitów pojemności dla zapisu danego kanału , nagrywanie nadmiarowe
(modele 2 i więcej dyskowe), ANR
Szeroki zakres diagnostyki z poziomu menu, informacje o zajętości sieci dla połączeń przychodzących oraz wychodzących.
Dedykowana usługa DDNS (zmienny IP np. Neostrada) oraz P2P (podgląd i odtwarzanie zdalne bez adresu publicznego)
Protokoły TCP/IP: IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UpnP™.
Możliwość obsługi rejestratorów przez sieć TCP/IP, w pakiecie zaawansowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL bez
limitu stanowisk.
Możliwość obsługi rejestratorów przez sieć TCP/IP przez przeglądarki: Firefox, IE, Opera, Chrome i inne.
Oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS PL.
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CENNIK GRAFICZNY
Rejestratory sieciowe NVR do kamer IP (seria N26)
NVR 4ch IP
i7-N261 04VH

NVR 8ch IP
i7-N261 08VH

NVR 8ch IP
i7-N26208VH

NVR 1 6ch IP
i7-N2611 6VH

Sumaryczny strumień 40Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość
podłączenia 4 kamer HD1 080 lub 4 kamer 3Mpx lub 4
kamer 4Mpx ***
Miejsce na 1 dysk, USB 3.0
Obudowa mini 1 U.

Sumaryczny strumień 80Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość
podłączenia 8 kamer HD1 080 do 25 kl./s. / kanał lub 8
kamer 3Mpx lub 8 kamer 4Mpx ***
Miejsce na 1 dysk, USB 3.0
Obudowa mini 1 U.

Sumaryczny strumień 80Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość
podłączenia 8 kamer HD1 080 do 25 kl./s. / kanał lub 8
kamer 3Mpx lub 8 kamer 4Mpx ***
Miejsce na 2 dyski, USB 3.0
4 wejścia alarmowe / 1 wyjście alarmowe.
Obudowa typu Rack 1 U.

Sumaryczny strumień 1 60Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość
podłączenia 1 6 kamer HD1 080 lub 1 6 kamer 3Mpx lub 1 6
kamer 4Mpx ***
Miejsce na 1 dysk, USB 3.0
4 wejścia alarmowe / 1 wyjście alarmowe.
Obudowa typu mini 1 U.

NVR 1 6ch IP
i7-N2621 6VH

45 0 , n e tto

cena brutto: 553,50

550 , n e tto

cena brutto: 676,50

790, n e tto

cena brutto: 971 ,70

790, n e tto

cena brutto: 971 ,70

Sumaryczny strumień 1 60Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość
podłączenia 1 6 kamer HD1 080 lub 1 6 kamer 3Mpx lub 1 6
n e tto
kamer 4Mpx ***
Miejsce na 2 dyski, USB 3.0
4 wejścia alarmowe / 1 wyjście alarmowe.
cena brutto: 1 21 7,70
Obudowa typu Rack 1 U.
*** przy założeniu:
dla HD1 080/2Mpx 25 kl./s. strumień główny 4Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 3Mpx 20 kl./s. strumień główny 5Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 4Mpx 20 kl./s. strumień główny 6Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału

990, -

Podano ceny netto (PLN), dla odbiorców hurtowych. Promocje nie sumują się z indywidualnymi upustami.
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CENNIK GRAFICZNY

Rejestratory sieciowe NVR do kamer IP (seria N26, N27)
NVR 1 6ch IP
i7-N2741 6VH

Rejestrator obsługuje do 1 6 kanałów IP
Sumaryczny strumień 1 60Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość podłączenia 1 6
kamer HD1 080 lub 1 6 kamer 3Mpx lub 1 6 kamer 4Mpx***

Miejsce na 4 dyski.

NVR 32ch IP
i7-N26232VH

1 6 40 , n e tto

2xLAN

16 wejść alarmowych / 4 wyjśca alarmowe.
Obudowa typu Rack 1,5U.

cena brutto: 201 7,70

Sumaryczny strumień 1 60Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) =możliwość
podłączenia 32 kamer HD1 080 lub 26 kamer 3Mpx lub 22
kamer 4Mpx ***
Miejsce na 2 dyski.
4 wejścia alarmowe / 1 wyjście alarmowe.
Obudowa typu Rack 1 U.

Rejestratory sieciowe NVR do kamer z portami PoE

1 3 50 , n e tto

cena brutto: 1 660,50

Rejestratory posiadają funkcje opisane dla rejestratorów i7-N26xxxVH oraz dodatkowo wbudowany switch PoE. Porty
posiadają zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Kamery można podłączać zarówno bezpośrednio do portów PoE, jak i do sieci działającej na głównym porcie LAN
rejestratora.

NVR 1 6ch IP 8PoE
i7-N2621 6VHP

NVR 32ch IP 1 6PoE
i7-N27432VHP

Rejestrator obsługuje do 16 kanałów IP
Wbudowany switch PoE 8 portowy dla bezpośredniego podłączenia do 8
kamer IP
Sumaryczny strumień 160Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość podłączenia 16
kamer HD1080 lub 16 kamer 3Mpx lub 16 kamer 4Mpx***
Miejsce na 2 dyski, USB 3.0
4 wejścia alarmowe / 1 wyjście alarmowe.
Obudowa typu Rack 1U.
n e tto

1 3 50 , -

cena brutto: 1 709,70
Rejestrator obsługuje do 32 kanałów IP
Wbudowany switch PoE 16 portowy dla bezpośredniego podłączenia do 16
kamer IP
Sumaryczny strumień 160Mb/s dla połączeń od kamer IP (dla strumieni
głównych i pomocniczych) = możliwość podłączenia 32 kamer HD1080 lub
26 kamer 3Mpx lub 22 kamer 4Mpx ***
Miejsce na 4 dyski. Złącze eSATA, USB 3.0
16 wejścia alarmowe / 4 wyjście alarmowe.
Obudowa typu Rack 1,5U.
n e tto

*** przy założeniu:
dla HD1 080/2Mpx 25 kl./s. strumień główny 4Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 3Mpx 20 kl./s. strumień główny 5Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 4Mpx 20 kl./s. strumień główny 6Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału

2990, -

cena brutto: 3677,70

Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik ważny od: 01 .08.201 6

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów
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CENNIK GRAFICZNY

Rejestratory sieciowe NVR do kamer IP 16 i 32 kanałowe.

Seria rejestratorów zbudowana na dedykowanej platformie sprzętowej (nie bazujących na PC), obsługa maksymalnie 16-32
kamer megapikselowych. 2 wyjścia monitorowe HD1080.

Wybrane cechy wspólne modeli i7-N0716VH, i7-N07716VH, i7-N07732VH:

Wyjście wideo na 2 monitory wysokiej rozdzielczości: HDMI 1920x1080 i VGA 1920x1080 oraz wyjście pomocnicze BNC.
W pełni definiowalny rozkład kamer na monitorach. Wyświetlanie w podziałach do 16 lub do 32*** kamer na monitor.
Dostepny tryb dwóch niezależnych monitorów.
Konfiguracja systemu z poziomu rejestratora: wyszukiwanie kamer IP, adresacja kamer IP**, ustawienia rozdzielczości i jakości
nagrywania, ustawienia detekcji ruchu dla kamer IP **, harmonogram nagrywania i inne.
Połączenie do kamer IP, kamer PTZ IP, obsługa dwóch strumieni danych z urządzeń H.264, H264+.
Wsparcie dla kamer poprzez protokoły INTERNEC, ONVIF i inne*. Możliwość zdefiniowania ścieżki RTSP do strumienia danych wideo.
Obsługa kamer wysokiej rozdzielczości: 720P / XVGA/ 1080P / UXGA / 2048*1536(3Mpix) 2688x1520(4MPx) / 2560×1290 (5Mpix) /
3072x2048 (6MPx).
Obsługa podglądu, zapisu i odtwarzania w wysokiej rozdzielczości.
Powiększenie cyfrowe w podglądzie i odtwarzaniu.
Odtwarzanie – różne tryby: szybki dostęp do ostatnich minut nagrania pozostawiając tryb na żywo dla pozostałych kanałów.
Szybkie przejście bezpośrednio z podglądu do odtwarzania wybranego kanału. Zaawansowane wyszukiwanie według czasu, zdarzeń, tagów itd.
Odtwarzanie - funkcje: jedno i wielokamerowe, w przód, wstecz, zwolnione, przyspieszone - duża prędkość przeglądania nagrań x 128
(dzięki algorytmowi odtwarzającemu tylko klatki kluczowe dla prędkości ponad x4). Dodawanie własnych znaczników na nagraniu tzw.
tagów ułatwia późniejszy powrót do nagrania. Szybki backup nagrań na USB, eSATA z poziomu odtwarzania.
Inteligentne przeszukiwanie nagrań tzw. odtwarzanie smart ** – postdetekcyjne wyszukiwanie zmian w obszarze, przekroczeń linii
wirtualnej, wtargnięcia w obszar wirtualny
Funkcja zrzutu zdjęć w trybach ręcznym na żywo i odtwarzaniu, a także automatycznym wbudowana przeglądarka zdjęć.
Wsparcie dla myszy w sterowaniu PTZ, w tym tryb 3D** , programowanie presetów, tras i patroli
Tryb nagrywania ciągły bądź aktywowany zdarzeniem, określony harmonogramem, oddzielnie definiowalny dla każdego kanału.
Parametry: rozdzielczość, ilość klatek, przepływność bitowa oraz jakość obrazu oddzielnie definiowalne dla każdej kamery
Definiowanie oddzielnych parametrów dla zapisu ciągłego oraz dla zapisu alarmowego**.
Obsługa S.M.A.R.T., standby i pre-alokacji dla HDD, obsługa dysków SATA o pojemności do 4TB każdy. Możliwość łączenia dysków
w grupy, przydziału dysków dla poszczególnych kamer, ustalenia limitów pojemności dla zapisu danego kanału,nagrywanie nadmiarowe , ANR.
Obsługiwane zdarzenia z urządzeń IP **: detekcja ruchu, alarmy inteligentne, alarmy z wejść alarmowych.
Obsługa kamer z rozpoznawaniem tablic: akwizycja zdjęć, wyszukiwanie tekstowe, eksport danych, czarna/biała lista, sterowanie
wyjściem
Konto administratora z pełnym dostępem. Możliwość tworzenia kont użytkowników o oddzielnie definiowalnych uprawnieniach dla pracy
lokalnej oraz do dostępu zdalnego. Definiowanie uprawnień na poziomie kanału.
Szeroki zakres diagnostyki z poziomu menu, informacje o zajętości sieci dla połączeń przychodzących oraz wychodzących.
Dedykowany serwer DDNS ułatwia konfigurację połączenia zdalnego w lokalizacjach o zmiennym IP (np. przez Neostradę)
Protokoły TCP/IP: IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UpnP™.
Możliwość obsługi rejestratorów przez sieć TCP/IP, w pakiecie zaawansowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL bez limitu stanowisk.
Możliwość obsługi rejestratorów przez sieć TCP/IP przez przeglądarki: Firefox, IE, Opera, Chrome i inne.
Oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS PL.
* Inne obsługiwane protokoły/producentów prosimy konsultować z działem technicznym.
** Funkcje dostępne dla urządzeń IP podłączonych po protokole INTERNEC
Podano***ceny
nettoVGA=HDMI
(PLN), dlaododbiorców
hurtowych.
w trybie
wersji firmware
3.1 .1 Promocje nie sumują się z indywidualnymi upustami.

Czas trwania promocji od 10.01.2012 do 31.01.2012 lub do wyczerpania zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
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CZĘSTOCHOWA
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ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
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ODDZIAŁ
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Sosnowiec,
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CENNIK GRAFICZNY
Rejestratory NVR do kamer IP (seria N07)
NVR 16ch IP

*

i7-N0716VH

Sumaryczny strumień 100Mb/s ** dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) =możliwość podłączenia 16 kamer HD1080 lub 16 kamer 3Mpx
lub 14 kamer 4Mpx *
Miejsce na 2 dyski.
4 wejścia alarmowe / 1 wyjście alarmowe.
Obudowa typu Rack 1U.

NVR 32ch IP

1 550 , n e tto

cena brutto: 1 906,50

*

i7-N07732VH

Sumaryczny strumień 200Mb/s ** dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość podłączenia 32 kamer HD1080 lub 33 kamer 3Mpx
lub 28 kamer 4Mpx *
Miejsce na 4 dyski, złącze eSATA.
16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe.
RS485 do podłączenia klawiatury zewnętrznej (np.do sterowania PTZ).
Obudowa typu Rack 1,5U.

2990, n e tto

cena brutto: 3677,70

* przy założeniu:
dla HD1080/2Mpx 25 kl./s. strumień główny 4Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 3Mpx 20 kl./s. strumień główny 5Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 4Mpx 20 kl./s. strumień główny 6Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
** od wersji firmware 3.1.1

Klawiatura systemowa
i7-K1003

*

złącze RS485 do pracy z rejestratorami i7-N077xxVH, i7-N39
umożliwia sterowanie kamerami IP PTZ za pośrednictwem rejestratora
dżojstik 3D (kierunki + zoom), 4 prędkości
wywoływanie presetów dla kamer PTZ
przełączanie wyświetlanych kanałów na rejestratorze, zmiana podziałów
obsługa pracy dwumonitorowej na rejestratorze
oddzielne złącze RS485 do pracy z analogowymi PTZ
(PelcoP/D i inne protokoły)

1 290, n e tto

cena brutto: 1 586,70

* Do wyczerpania zapasów.
PodanoDysk
ceny nettonie
(PLN), dla wodbiorców
hurtowych.
Promocje
nie sumują się z indywidualnymi upustami.
skład do
zestawu,
należylub
nabyć
oddzielnie.
Czas trwaniaHDD
promocjizawarty
od 10.01.2012
31.01.2012
do wyczerpania
zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów
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CENNIK GRAFICZNY

Rejestratory sieciowe NVR do kamer IP 16, 32 i 64 kanałowe.

Seria rejestratorów zbudowana na dedykowanej platformie sprzętowej (nie bazujących na PC), obsługa maksymalnie 16-34
kamer megapikselowych. Wyjście monitorowe HDMI 4K.

Wybrane cechy wspólne modeli i7-N36216UHV, i7-N37416UHV, i7-N37432UHV, i7-N39832UHV, i7-N39864UHV:
Wyjścia monitorowe Ultra HDMI 4K (3840x2160) oraz VGA (1920x1080), a seria N39 dodatkowo HDMI(1920x1080) i VGA(1920x1080)
Definiowalny układ kamer na monitorach. Wyświetlanie w podziałach do 16, 32 lub 64 kamer na monitor.
Dostępny tryb pracy na dwóch niezależnych monitorach
Konfiguracja systemu z poziomu rejestratora: wyszukiwanie kamer IP, adresacja kamer IP**, ustawienia rozdzielczości i jakości
nagrywania, ustawienia detekcji ruchu dla kamer IP **, harmonogram nagrywania i inne.
Interfejs LAN 10/100/1000Mbps / 2xLAN w serii "N37" i "N39"
Połączenie do kamer IP, kamer PTZ IP, obsługa dwóch strumieni danych z urządzeń. H.264, H264+, H.265.
Wsparcie dla kamer poprzez protokoły INTERNEC, ONVIF i inne*. Możliwość zdefiniowania ścieżki RTSP do strumienia danych wideo.
Obsługa kamer wysokiej rozdzielczości: 720P / XVGA/ 1080P / UXGA / 2048*1536(3Mpix) 2688x1520(4MPx) / 2560×1290 (5Mpix) /
3072x2048 (6MPx) / 8MPx / 12MPx
Obsługa podglądu, zapisu i odtwarzania w wysokiej rozdzielczości.
Powiększenie cyfrowe w podglądzie i odtwarzaniu.
Odtwarzanie – różne tryby: szybki dostęp do ostatnich minut nagrania pozostawiając tryb na żywo dla pozostałych kanałów.
Szybkie przejście bezpośrednio z podglądu do odtwarzania wybranego kanału. Zaawansowane wyszukiwanie według czasu, zdarzeń, tagów itd.
Odtwarzanie - funkcje: jedno i wielokamerowe, w przód, wstecz, zwolnione, przyspieszone - duża prędkość przeglądania nagrań x 128
(dzięki algorytmowi odtwarzającemu tylko klatki kluczowe dla prędkości ponad x4). Dodawanie własnych znaczników na nagraniu tzw.
tagów ułatwia późniejszy powrót do nagrania. Szybki backup nagrań na USB 3.0, eSATA z poziomu odtwarzania.
Inteligentne przeszukiwanie nagrań tzw. odtwarzanie smart ** – postdetekcyjne wyszukiwanie zmian w obszarze, przekroczeń linii
wirtualnej, wtargnięcia w obszar wirtualny
Funkcja zrzutu zdjęć w trybach ręcznym na żywo i odtwarzaniu, a także automatycznym wbudowana przeglądarka zdjęć.
Wsparcie dla myszy w sterowaniu PTZ, w tym tryb 3D** , programowanie presetów, tras i patroli
Tryb nagrywania ciągły bądź aktywowany zdarzeniem, określony harmonogramem, oddzielnie definiowalny dla każdego kanału.
Parametry: rozdzielczość, ilość klatek, przepływność bitowa oraz jakość obrazu oddzielnie definiowalne dla każdej kamery
Definiowanie oddzielnych parametrów dla zapisu ciągłego oraz dla zapisu alarmowego**.
Obsługa S.M.A.R.T., standby i pre-alokacji dla HDD, obsługa dysków SATA o pojemności do 6/8TB każdy. Możliwość łączenia dysków
w grupy, przydziału dysków dla poszczególnych kamer, ustalenia limitów pojemności dla zapisu danego kanału, nagrywanie nadmiarowe , ANR
Obsługiwane zdarzenia z urządzeń IP **: detekcja ruchu, alarmy inteligentne, alarmy z wejść alarmowych .
Obsługa kamer z rozpoznawaniem tablic: akwizycja zdjęć, wyszukiwanie tekstowe, eksport danych, czarna/biała lista, sterowanie wyjściem
Konto administratora z pełnym dostępem. Możliwość tworzenia kont użytkowników o oddzielnie definiowalnych uprawnieniach dla pracy
lokalnej oraz do dostępu zdalnego. Definiowanie uprawnień na poziomie kanału.
Szeroki zakres diagnostyki z poziomu menu, informacje o zajętości sieci dla połączeń przychodzących oraz wychodzących.
Dedykowany serwer DDNS ułatwia konfigurację połączenia zdalnego w lokalizacjach o zmiennym IP (np. przez Neostradę)
Protokoły TCP/IP: IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UpnP™.
Możliwość obsługi rejestratorów przez sieć TCP/IP, w pakiecie zaawansowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL bez limitu stanowisk.
Możliwość obsługi rejestratorów przez sieć TCP/IP przez przeglądarki: Firefox, IE, Opera, Chrome i inne.
Oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS PL.

* Inne obsługiwane protokoły/producentów prosimy konsultować z działem technicznym.
** Funkcje dostępne dla urządzeń IP podłączonych po protokole INTERNEC
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik ważny od: 01 .08.201 6

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów
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CENNIK GRAFICZNY
Rejestratory NVR do kamer IP (seria ULTRA HDMI 4K)
NVR 16ch IP

i7-N36216UHV
Sumaryczny strumień 160Mb/s ** dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) =możliwość podłączenia 16 kamer HD1080 lub 16 kamer 3Mpx
lub 16 kamer 4Mpx *
Miejsce na 2 dyski. USB 3.0
4 wejścia alarmowe / 1 wyjście alarmowe.
Obudowa typu Rack 1U.

1 69 0 , n e tto

cena brutto: 2078,70

NVR 16ch IP

i7-N37416UHV

Sumaryczny strumień 160Mb/s ** dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość podłączenia 16 kamer HD1080 lub 16 kamer 3Mpx
lub 16 kamer 4Mpx *
Miejsce na 4 dyski, 2xLAN, USB 3.0.
16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe.
Obudowa typu Rack 1,5U.

2 49 0 , n e tto

cena brutto: 3062,70

NVR 32ch IP

i7-N37432UHV

Sumaryczny strumień 320Mb/s ** dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość podłączenia 32 kamer HD1080 lub 32 kamer 3Mpx
lub 32 kamer 4Mpx *
Miejsce na 4 dyski,2xLAN, USB 3.0.
16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe.
Obudowa typu Rack 1,5U.

2890, n e tto

cena brutto: 3554,70

* przy założeniu:
dla HD1080/2Mpx 25 kl./s. strumień główny 4Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 3Mpx 20 kl./s. strumień główny 5Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 4Mpx 20 kl./s. strumień główny 6Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
** od wersji firmware 3.1.1

Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik ważny od: 01 .08.201 6

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów
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CENNIK GRAFICZNY
NVR 32ch IP
i7-N39832UHV
2xHDMI/VGA
HDMI do 4k
Sumaryczny strumień 320Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość podłączenia 32 kamer 1,3Mpx lub 32 kamer

HD1080 lub 32 kamer 3Mpx lub 32 kamer 4Mpx *
2xLAN, USB 3.0, eSata

6 49 0 , n e tto

cena brutto: 7982,70

Miejsce na 8 dysków, wygodny dostęp przez otwierany panel przedni, opcja RAID 0, 1, 5, 10
16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe.
RS485 do podłączenia klawiatury zewnętrznej (np.do sterowania PTZ).
Obudowa typu Rack 2U.

NVR 64ch IP
i7-N39864UHV
2xHDMI/VGA
HDMI do 4k
Sumaryczny strumień 320Mb/s dla połączeń od kamer IP
(dla strumieni głównych i pomocniczych) = możliwość podłączenia 64 kamer HD1080 lub 53 kamer

3Mpx lub 45 kamer 4Mpx *
2xLAN, USB 3.0, eSata

Miejsce na 8 dysków, wygodny dostęp przez otwierany panel przedni, opcja RAID 0, 1, 5, 10
16 wejść alarmowych / 4 wyjścia alarmowe.
RS485 do podłączenia klawiatury zewnętrznej (np.do sterowania PTZ).
Obudowa typu Rack 2U.

869 0 , n e tto

cena brutto: 1 0688,7

* przy założeniu:

dla HD1080/2Mpx 25 kl./s. strumień główny 4Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 3Mpx 20 kl./s. strumień główny 5Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału
dla 4Mpx 20 kl./s. strumień główny 6Mb/s, strumień pomocniczy 1 Mb/s dla kanału

Wielofunkcyjna klawiatura USB
i7-K1005
złącze USB do komunikacji i zasilania
dżojstik 3D
12 przycisków funkcyjnych
do przycisków można zaprogramować wybrane funkcje
programu.
n e tto
sterownik Windows 32/64bit
sterowanie PTZ w programie i7-VMSv2
cena brutto: 1 463,70
sterowanie wybranymi funkcjami rejestratorów w tym
kamerami obrotowymi.
PodanoDysk
ceny nettonie
(PLN), dla wodbiorców
hurtowych.
Promocje
nie sumują się z indywidualnymi upustami.
skład do
zestawu,
należylub
nabyć
oddzielnie.
Czas trwaniaHDD
promocjizawarty
od 10.01.2012
31.01.2012
do wyczerpania
zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

1 1 90, -
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CENNIK GRAFICZNY
Kamery zewnętrzne IP Full HD - 2,1 Mpx - seria i7-Gx
Cechy wspólne:

obsługiwane rozdzielczości HD1 080 2,1 Mpx(1 920x1 080), 1 280x960, 1 280x720
do 25kl./s we wszystkich rozdzielczościach
kompresja wideo H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
czuły przetwornik CMOS SONY z progresywnym skanowaniem
automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
wbudowany oświetlacz podczerwieni
cyfrowa redukcja szumów – DNR
detekcja ruchu 22x1 8 pól
możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 1 2V DC
alternatywne możliwość konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:
sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx oraz i7-Hxx (przez protokół ONVIF)
dedykowane oprogramowanie typu CMS: Hero Speed CMS
przeglądarkę internetową Internet Explorer
oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem ONVIF, RTSP

i7-G731 21 -IR
RSJ A
E
W
A
N OWI RM WARE
F

HD

1080

Dzień
Noc

25
kl/s

IR
LED

do i7-G73121-IR
Opcjonalna muszka montażowa
Metalowa
Miejsce na kable

HD

i7-G51 021 -IR

1080

Dzień
Noc

25
kl/s

IR
LED

PoE

i7-G71 021 -IR

HD

1080

Dzień
Noc

4n2 9 , e tto

cena brutto: 527,67

PoE

B200

kamera zewnętrzna w obudowie typu 'bullet'
obiektyw regulowany megapikselowy 2,8-1 2mm
oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30m
uchwyt z przepustem kablowym
wymiary: 200x1 70x82mm

39, -

n e tto

cena brutto: 47,97

kamera zewnętrzna w obudowie kopułowej
szeroki obiektyw megapikselowy 3,6mm
oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 20m
regulacja 3D
wymiary: 1 20x84,5mm

3n7 9 , e tto

cena brutto: 466,1 7

25
kl/s

kamera zewnętrzna w obudowie typu 'bullet'
obiektyw regulowany megapikselowy 2,8-1 2mm
IR
PoE
oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 30m
LED
n e tto
uchwyt z przepustem kablowym
wymiary:
70x82mm upustami.
Podano ceny netto (PLN), dla odbiorców hurtowych. Promocje nie sumują
się z200x1
indywidualnymi
cena brutto: 527,67

42 9 , -

Czas trwania promocji od 10.01.2012 do 31.01.2012 lub do wyczerpania zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów
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CENNIK GRAFICZNY
Cechy wspólne kamer IP serii i7-C i i7-P:
funkcje kodeka: kompresja H.264, 2 strumienie, kompresja audio G.711 / G.726 / MP2L2 (wybrane modele), funkcja ROI,
JPEG przez http; (np: FIBARO, SATEL klawiatura TSI);
funkcje sieciowe: web serwer HTTP, HTTPS, RTSP, NTP, FTP , EMAIL, DDNS, SNMP, UPnP, IPv6;
funkcje alarmowe: detekcja ruchu 22x18 pól z opcją zaawansowaną dzień/noc/czułość, analiza dynamiczna-smart, wejście
alarmowe (wybrane modele), sabotaż obrazu; od wersji 5.2 alarmy inteligentne: przekroczenie wirtualnej linii oraz wtargnięcie
w wirtualny obszar.
funkcje poprawy obrazu: regulacja jasność, kontrast, nasycenie, barwa, ostrość, BLC, smart IR,lustro, obrót, dzień-noc
mechanicznym filtrem IRC,
Przetwornik z progresywnym skanowaniem - każda klatka obrazu jest wyraźna i ostra, nie występuje rozmazywanie krawędzi
nawet szybko poruszających się obiektów
DNR - cyfrowa redukcja szumów w połączeniu z czułym przetwornikiem daje obraz pozbawiony szumów nawet w warunkach
słabego oświetlenia sceny.
inne funkcje: możliwość programowego wyłączenia promiennika; definiowalne uprawnienia użytkowników, ONVIF v2.2, zapis
na karcie SD do 64GB (wybrane modele), zapis na dysku sieciowym (NFS, SMB).
Pełna funkcjonalność z rejestratorami i7-N / i7-H / i7-T (zakres funkcji należy konstultować z działem technicznym)
Alternatywne możliwość konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji obrazu (i dźwięku) z kamer przez:
sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-N, i7-H oraz i7-T
dedykowane oprogramowanie typu CMS na PC: i7-VMS PL Client
oprogramowanie do zapisu na PC: i7-VMS STORAGE SERVER
oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS
przeglądarkę internetową Mozilla, Opera, IE inne
odtwarzacze sieciowe np. VLC z wykorzystaniem protokołu RTSP
oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem ONVIF, RTSP

i 7-C91540

Kamera wewnętrzna typu 'fisheye'
Dookólna obserwacja z góry całego pomieszczenia (360 stopni)
Maksymalna rozdzielczość 4 Mpx(2560x1080),
Płynny obraz 25kl./s. w rozdzielczościach 1920x1080, 1280x720
Wbudowany obiektyw o ogniskowej 1,6mm
cyfrowa redukcja szumów – 3D DNR
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
n e tto
Rozmiary φ119.9 x 41.2mm
Zasilanie 12V lub PoE

1 1 90, -

cena brutto: 1 463,70

Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik ważny od: 01 .08.201 6

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.INTERNEC.PL

CENNIK GRAFICZNY
i7-C54213-IR

Kamery IP 1,3MPx ZEWNĘTRZNE
25
kl/s

IR
LED

1,3
Mpx
PoE

DNR

Dzień
Noc

WDR

Kamera w obudowie kopułowej zewnętrznej typu „antywandal'
W rozdzielczości 1,3Mpx (1280x960) kamera przesyła płynny obraz z odświeżaniem 25kl./s
Czuły przetwornik CMOS: 0,028 lux/F=2.0 w trybie kolorowym oraz 0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
3D DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC.
Obiektyw 2,8mm
Wbudowany promiennik podczerwieni 15-25m.
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
do zapisu lokalnego.
n e tto
Obudowa zewnętrzna
IP66
Temp. pracy: -20oC ~ +60oC
cena brutto: 51 6,60
Rozmiary: o 111x82mm
Zasilanie PoE lub 12V

42 0 , -

i7-B1258

i7-B1259

i7-B54P

2 5, -

32
n e tt , o

opcjonalny uchwyt ścienny cena brutto:
miejsce na kable
39,36
wymiary 118×80×182mm

i7-C82213-IR
1,3
Mpx

IR
LED

25
kl/s

Dzień
Noc

4mm

PoE

DNR

WDR

55, -

n e tto
opcjonalna puszka sufitowa
miejsce na kable
wymiary Φ101×39mm

cena brutto:
30,75

n e tto

opcjonalna puszka sufitowa cena brutto:
67,65
metalowa
miejsce na kable

W rozdzielczości 1,3Mpx (1280x960) kamera przesyła płynny obraz
z odświeżaniem 25kl./s
Czuły przetwornik CMOS: 0,028 lux/F=2.0 w trybie kolorowym oraz
0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr
odcięcia podczerwieni IRC.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Obiektyw 4mm
n e tto
Wbudowany promiennik podczerwieni 15-25m.
Obudowa zewnętrzna IP66
Daszek przeciwsłoneczny
Regulowany uchwyt z przepustem kablowym cena brutto: 479,70
Małe rozmiary 60x76x138mm (z uchwytem)
Temp. pracy: -20oC ~ +60oC
Zasilanie PoE lub 12V

390, -

i7-B82P

59 , -

Opcjonalna muszka montażowa
Metalowa
n e tto
Miejsce na kable
Rozmiary:
o
100
x
43,2
mm
Podano ceny netto (PLN), dla odbiorców hurtowych. Promocje nie sumują się z indywidualnymi
upustami.
cena brutto:
72,57
Czas trwania promocji od 10.01.2012 do 31.01.2012 lub do wyczerpania zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)

Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.NEKMA.PL

WWW.INTERNEC.PL

WWW.OCHRONA.INFO

CENNIK GRAFICZNY

Kamery IP 2Mpx ZEWNĘTRZNE

i7-C84221–IR
25
kl/s

IR
LED
Dzień
Noc

PoE

HD
1080
DNR

WDR

Płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Czuły przetwornik CMOS: 0.2Lux @F2.0 w trybie kolorowym oraz
0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr
odcięcia podczerwieni IRC.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Obiektyw 4mm, 6mm
Wbudowany promiennik podczerwieni 15-25m
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
n e tto
do zapisu lokalnego.
Obudowa zewnętrzna IP66
Daszek przeciwsłoneczny
Regulowany uchwyt z przepustem kablowym cena brutto: 602,70
Małe rozmiary 60x76x138mm
(z uchwytem)
Temp. pracy: -25 oC ~ +60oC
Zasilanie PoE lub 12V

49 0 , -

i7-B84P

Opcjonalna muszka montażowa
Metalowa
Miejsce na kable z modułem PoE
Rozmiary: o 137 x 53,4mm

i7-C54221-IR
25
kl/s

IR
LED
Dzień
Noc

PoE

HD
1080
DNR

WDR

79, -

n e tto

cena brutto: 97,1 7

Kamera w obudowie kopułowej zewnętrznej typu „antywandal”
Płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Czuły przetwornik CMOS: 0.2Lux @F2.0 w trybie kolorowym oraz
0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
3D DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr
odcięcia podczerwieni IRC.
n e tto
Obiektyw 2,8mm, 4mm i 6mm
Wbudowany promiennik podczerwieni 15-25m.
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
cena brutto: 602,70
do zapisu lokalnego.
Rozmiary: o 111x82mm
Temp. pracy: -25 oC ~ +60oC
Zasilanie 12V lub PoE

49 0 , -

Uchwyty opcjonalne:

i7-B1258

i7-B1259

i7-B54P

2 5, -

32,
ne -

n e tto

tto

opcjonalny uchwyt ścienny cena brutto:
miejsce na kable
39,36
wymiary 118×80×182mm

opcjonalna puszka sufitowa
miejsce na kable
wymiary Φ101×39mm

cena brutto:
30,75

55, -

n e tto

opcjonalna puszka sufitowa cena brutto:
67,65
metalowa
miejsce na kable

Podano ceny netto (PLN), dla odbiorców hurtowych. Promocje nie sumują się z indywidualnymi upustami.
Zasilacz,promocji
karta SD,odnie
zawarte wdoskład
zestawu,lubnależy
nabyć oddzielnie.
Czas trwania
10.01.2012
31.01.2012
do wyczerpania
zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.NEKMA.PL

WWW.INTERNEC.PL

WWW.OCHRONA.INFO

CENNIK GRAFICZNY

Kamery IP ZEWNĘTRZNE 2,8 - 12mm

Kamera zewnętrzna HD1080, 8-32mm z funkcją rozpoznawania tablic
i7-C76721D-IRAZ
Kamera dedykowana do monitoringu ruchu samochodowego. Wysoka czułość i dynamika przetwornika umożliwia rejestrację stabilnych i
czytelnych klatek obrazu w szerokim zakresie warunków oświetleniowych. Wbudowany algorytm pozwala na identyfikację tablic
rejestracyjnych. Ogniskowa 8-32mm umożliwia odpowiednie zbliżenie i ustawienie optymalnego kadru. Funkcja motozoom z
automatycznym ustawieniem ostrości ułatwia instalację.

HD
1080

25
kl/s

IR
LED
PoE

DNR

HLC
WDR
120dB

W rozdzielczości HD1080 (1920x1080) kamera przesyła płynny obraz z odświeżaniem 25kl./s
Czuły przetwornik CMOS : 0,01 Lux @F1.2 w trybie kolorowym oraz 0lux z IR ON
Obiektyw regulowany 8-32mm/F=1.4 z motozoomem i autofocusem
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów
WDR 120dB z regulowanym poziomem
HLC – tryb redukcji prześwietleń
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
Promiennik podczerwieni do 80m typu EXIR (4 duże diody)
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB) do zapisu lokalnego wideo i zdjęć
Wejście i wyjście alarmowe
Wejście i wyjście audio
Obudowa zewnętrzna IP67
Wbudowana grzałka z termostatem
Trójosiowo regulowany uchwyt z przepustem kablowym
Puszka montażowa w zestawie.
Rozmiary: 100 x 104 x 312 mm
n e tto
Temp. pracy: -40°C ~ +60°C
Zasilanie 12V lub PoE 802.3at , maks.13W
cena brutto: 3923,70,-

31 90, -

i7-C72221E-IR
25
kl/s

IR
LED
Dzień
Noc

PoE

HD
1080
DNR

WDR

Płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Czuły przetwornik CMOS: 0.1Lux @F1.4 w trybie kolorowym
oraz 0lux z IR ON.
Obiektyw regulowany 2,8-12mm F=1.4
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia
podczerwieni IRC.
Wbudowany promiennik podczerwieni 20-30m.
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
n e tto
do zapisu lokalnego.
Obudowa zewnętrzna IP66
Trójosiowo regulowany moduł kamery
cena brutto: 1 045,50
Rozmiary: 95 x 105 x 258 mm
Temp. pracy: -30°C ~ +60°C
Zasilanie 12V lub PoE, maks.5.5W (7.5W przy ICR)

8 50 , -

i 7-B1260

Opcjonalna puszka maskujaca kable w podstawie uchwytu.

65, -

n e tto

cena brutto: 79,95

Podano ceny netto (PLN), dla odbiorców hurtowych. Promocje nie sumują się z indywidualnymi upustami.
Czas trwania promocji od 10.01.2012 do 31.01.2012 lub do wyczerpania zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.NEKMA.PL

WWW.INTERNEC.PL

WWW.OCHRONA.INFO

CENNIK GRAFICZNY

Kamery IP 3Mpx ZEWNĘTRZNE

i7-C82430-IR
3Mpx

IR
LED

25
kl/s

HD
1080

Dzień
Noc

PoE

DNR

WDR

Maksymalna rozdzielczosc 3Mpx (2048x1536)
Płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Czuły przetwornik CMOS: 0.2Lux @F2.0 w trybie kolorowym oraz
0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr
odcięcia podczerwieni IRC.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Obiektyw 4mm lub 6mm
Wbudowany promiennik podczerwieni 15-25m.
Obudowa zewnętrzna IP66
Daszek przeciwsłoneczny
Regulowany uchwyt z przepustem kablowym
n e tto
Małe rozmiary 60x76x138mm
(z uchwytem)
o
o
Temp. pracy: -25 C ~ +60 C
Zasilanie PoE lub 12V
cena brutto: 725,70

59 0 , -

i7-C54430-IR
3
Mpx

IR
LED

25
kl/s

HD
1080

Dzień
Noc

PoE

DNR

WDR

Kamera w obudowie kopułowej zewnętrznej typu „antywandal”
Maksymalna rozdzielczość 3Mpx(2048x1536)
Płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Czuły przetwornik CMOS: 0.2Lux @F2.0 w trybie kolorowym oraz
0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr
odcięcia podczerwieni IRC.
Obiektyw 2,8 i 4mm
Wbudowany promiennik podczerwieni 15-25m.
Gniazdo kart SD (do 32GB) do zapisu lokalnego.
n e tto
Rozmiary: o 111x82mm
Trójosiowo regulowany
moduł kamery
Temp. pracy: -25 oC ~ +60oC
cena brutto: 762,60
Zasilanie 12V lub PoE

62 0 , -

Uchwyty opcjonalne:

i7-B1258

i7-B1259

i7-B54P

2 5, -

32
n e tt , -

n e tto

o

55, -

n e tto

cena brutto:
opcjonalny uchwyt ścienny cena brutto:
opcjonalna puszka sufitowa 30,75
opcjonalna puszka sufitowa cena brutto:
miejsce na kable
39,36
67,65
miejsce na kable
metalowa
wymiary 118×80×182mm
wymiary Φ101×39mm
miejsce na kable
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy
możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.NEKMA.PL

WWW.INTERNEC.PL

WWW.OCHRONA.INFO

CENNIK GRAFICZNY

Kamery IP 3Mpx ZEWNĘTRZNE

i7-C55430-IR
3
Mpx

IR
LED

Dzień
Noc

PoE

*

25
kl/s

HD
1080

DNR

WDR

Kamera w obudowie kopułowej zewnętrznej typu „antywandal”
Regulacja 3D (montaż ścienny lub sufitowy)
Maksymalna rozdzielczość 3Mpx(2048x1536)
Płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Czuły przetwornik CMOS: 0.2Lux @F2.0 w trybie kolorowym oraz 0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem.
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr
n e tto
odcięcia podczerwieni IRC.
Obiektyw 2,8mm, 4mm lub 6mm
cena brutto: 971 ,70
Wbudowany promiennik podczerwieni 20-30m.
Rozmiary: o 127x97,5mm
Temp. pracy: -30oC ~ +60oC
Zasilanie 12V lub PoE

790, -

* Do wyczerpania zapasów
Opcjonalne akcesoria do kamer i7-C55xxx
i7-B55W

99, -

metalowy uchwyt ścienny
n e tto
miejsce na kable
wymiary100×182.5×251mm
cena brutto: 1 21 ,77

i7-B55P
opcjonalna puszka sufitowa
metalowa
miejsce na kable

99, -

n e tto

cena brutto:
1 21 ,77

Zasilacz nie zawarty w skład zestawu, należy go nabyć oddzielnie.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik ważny od: 01 .08.201 6

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.INTERNEC.PL

CENNIK GRAFICZNY

Kamery IP 3Mpx, opcje: WiFi, mikrofon

i7-C23430-PIRA

3
Mpx

IR
LED

Dzień
Noc

DNR WDR

25
kl/s

HD
1080

Niewielka kamera w obudowie wewnętrznej
Maksymalna rozdzielczość 3Mpx (2048x1536)
Płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Czuły przetwornik CMOS: 0.2Lux@F2.0 w trybie kolorowym oraz
0lux z IR ON
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów
WDR - cyfrowy z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
Obiektyw 2,8 lub 4mm do wyboru.
Wbudowany promiennik podczerwieni do 10m.
Wbudowany mikrofon i głośnik
Wejście i wyjście alarmowe
Wbudowany czujnik PIR o zasięgu do 8m, 80°
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB) do zapisu lokalnego.
Rozmiary: 66 x 70,6 x 139 mm z uchwytem; masa 400g
Temp. pracy: - 30°C ~ +60°C
Zasilanie 12V lub PoE, maks.5W

Dzień
Noc

DNR WDR

25
kl/s

cena brutto: 71 3,40

Wersja WiFi
Obiektyw 2,8mm
Wifi:IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
Zabezpieczenia WiFi: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2PSK, WPS
Zasięg WiFi do 50m zależny od warunków środowiskowych

i7-C53430-IRA

IR
LED

e tto

PoE

i7-C23430-PIRWA

3
Mpx

5n8 0 , -

6n7 0 , e tto

cena brutto: 824,1 0

HD
1080
PoE

Kamera w małej obudowie kopułowej zewnętrznej IP66
Maksymalna rozdzielczość 3Mpx (2048x1536)
Płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Czuły przetwornik CMOS: 0.2Lux@F2.0 w trybie kolorowym oraz 0lux z IR ON
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów
WDR - cyfrowy z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
Szeroki obiektyw 2,8mm
n e tto
Wbudowany promiennik podczerwieni do 10m.
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB) do zapisu lokalnego.
mikrofon wejscie audio
wejscie i wyjscie alarmowe
cena brutto: 1 205,40
Rozmiary: 100x97,5x56,5mm; masa 350g
Temp. pracy: - 30°C ~ +60°C
Zasilanie 12V lub PoE, maks.5W

980, -

i7-B1272-120

89, -

Opcjonalny uchwyt ścienny z miejscem na kable do kamery i7-C53430

n e tto

cena brutto: 1 09,47

Podano ceny netto (PLN), dla odbiorców hurtowych. Promocje nie sumują się z indywidualnymi upustami.
Czas trwania promocji od 10.01.2012 do 31.01.2012 lub do wyczerpania zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.NEKMA.PL

WWW.INTERNEC.PL

WWW.OCHRONA.INFO

CENNIK GRAFICZNY

Kamery IP 3Mpx ZEWNĘTRZNE (ZMIENNA OGNISKOWA)

i7-C42430-IRA
3
Mpx

IR
LED

25
kl/s

HD
1080

Dzień
Noc

PoE

DNR

WDR

i7-C72430E-IR
3
Mpx

IR
LED

25
kl/s

HD
1080

Dzień
Noc

PoE

DNR

WDR

Maksymalna rozdzielczość 3 Mpx (2048x1536)
Płynny obraz dp 25kl. /s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Obiektyw regulowany 2,8-12mm F=1.4
Czuły przetwornik CMOS : 0,1 Lux @F1.4 w trybie kolorowym
oraz 0lux z IR ON
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia
n e tto
podczerwieni IRC.
Wbudowany promiennik podczerwieni 10-20m.
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
cena brutto: 1 709,70
do zapisu lokalnego.
Nagrywanie dźwięku (wejście audio/ wyjście audio)
Wejście i wyjście alarmowe
Obudowa zewnętrzna IP66, wandalodporna
Trójosiowo regulowany moduł kamery
Rozmiary: Φ140 x 100 mm
Temp. pracy: -30°C ~ +60°C
Zasilanie 12V lub PoE, maks.5.5W (7.5W przy ICR)

1 390, -

Maksymalna rozdzielczość 3 Mpx (2048x1536)
Płynny obraz dp 25kl. /s w rozdzielczości HD1080 (1920x1080)
Obiektyw regulowany 2,8-12mm F=1.4
Czuły przetwornik CMOS : 0,1 Lux @F1.4 w trybie kolorowym
oraz 0lux z IR ON
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia
podczerwieni IRC.
Wbudowany promiennik podczerwieni 20-30m.
n e tto
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
do zapisu lokalnego.
Obudowa zewnętrzna IP66
cena brutto: 1 41 4,50
Trójosiowo regulowany moduł kamery
Rozmiary: 95 x 105 x 258 mm
Temp. pracy: -30°C ~ +60°C
Zasilanie 12V lub PoE, maks.5.5W (7.5W przy ICR)

1 1 50 , -

i 7-B1260
Opcjonalna puszka maskujaca kable w podstawie uchwytu.

65, -

n e tto

cena brutto: 79,95

Podano ceny netto (PLN), dla odbiorców hurtowych. Promocje nie sumują się z indywidualnymi upustami.
Czas trwania promocji od 10.01.2012 do 31.01.2012 lub do wyczerpania zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.NEKMA.PL

WWW.INTERNEC.PL

WWW.OCHRONA.INFO

CENNIK GRAFICZNY

Kamery IP 4Mpx

i7-C82640D-IR
25
kl/s

IR
LED
Dzień
Noc

PoE

HD
1080
DNR

WDR

Kamera w obudowie zewnętrznej typu mini-bullet
Maksymalna rozdzielczość 4Mpx (2688x1520)
Duża płynność obrazu 20kl./s
Czuły przetwornik CMOS: 0.028Lux @F2.0 w trybie kolorowym oraz
0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC.
WDR 120dB z regulowanym poziomem
Obiektyw 4mm, 6mm
Wbudowany promiennik podczerwieni 15-25m.
Obudowa zewnętrzna IP66
n e tto
Daszek przeciwsłoneczny
Regulowany uchwyt z przepustem kablowym
Małe rozmiary 60x76x138mm (z uchwytem)
cena brutto: 836,40
Temp. pracy: -25oC ~ +60oC
Zasilanie PoE lub 12V

680 , -

i7-C54640D-IR
25
kl/s

IR
LED
Dzień
Noc

PoE

HD
1080
DNR

WDR

Kamera w obudowie kopułowej zewnętrznej typu „antywandal”
Maksymalna rozdzielczość 4Mpx (2688x1520)
Duża płynność obrazu 20kl./s
Czuły przetwornik CMOS: 0.028Lux @F2.0 w trybie kolorowym
oraz 0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
3D DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR 120dB z regulowanym poziomem
n e tto
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia
podczerwieni IRC.
Obiektyw 2,8mm, 4mm
cena brutto: 836,40
Wbudowany promiennik podczerwieni 15-25m.
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB) do zapisu
lokalnego.
Rozmiary: o 111x82mm
Temp. pracy: -25oC ~ +60oC
Zasilanie 12V lub PoE

680 , -

Uchwyty opcjonalne:

i7-B1258

i7-B1259

2 5, -

32
n e tt , -

n e tto

o

opcjonalny uchwyt ścienny cena brutto:
miejsce na kable
39,36
wymiary 118×80×182mm
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik ważny od: 01 .08.201 6

i7-B54P

opcjonalna puszka sufitowa
miejsce na kable
wymiary Φ101×39mm

cena brutto:
30,75

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

55, -

n e tto

opcjonalna puszka sufitowa cena brutto:
67,65
metalowa
miejsce na kable

WWW.INTERNEC.PL

CENNIK GRAFICZNY

Kamery IP 4Mpx

i7-C55640D-IR
Dzień
Noc

20
kl/s

IR
LED

4
Mpx
PoE

DNR

WDR

Kamera w obudowie kopułowej zewnętrznej typu „antywandal”
Regulacja 3D (montaż ścienny lub sufitowy)
Maksymalna rozdzielczość 4Mpx (2688x1520)
Duża płynność obrazu 20kl./s
Czuły przetwornik CMOS: 0.028Lux @F2.0 w trybie kolorowym oraz 0lux z IR ON.
Przetwornik z progresywnym skanowaniem.
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR 120dB z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr
odcięcia podczerwieni IRC.
Obiektyw 2,8mm
Wbudowany promiennik podczerwieni 20-30m.
Rozmiary: o 127x97,5mm
Temp. pracy: -30oC ~ +60oC
n e tto
Zasilanie 12V lub PoE

790, -

Opcjonalne akcesoria do kamer i7-C55xxx
i7-B55W

99, -

metalowy uchwyt ścienny
n e tto
miejsce na kable
wymiary100×182.5×251mm
cena brutto: 1 21 ,77

i 7-C86640D-IR

Dzień
Noc

20
kl/s

IR
LED

4
Mpx
PoE

DNR

WDR

cena brutto: 971 ,70

i7-B55P
opcjonalna puszka sufitowa
metalowa
miejsce na kable

99, -

n e tto

cena brutto: 1 21 ,77

Regulacja 3D (montaż ścienny lub sufitowy)
Maksymalna rozdzielczość 4Mpx (2688x1520)
Duża płynność obrazu 20kl./s
Czuły przetwornik CMOS: 0.028Lux @F2.0 w trybie kolorowym oraz 0lux z IR ON.
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR 120dB z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr
odcięcia podczerwieni IRC.
Obiektyw 4mm, 6mm
Wbudowany promiennik podczerwieni 30-50m.
Obudowa zewnętrzna IP66
n e tto
Daszek przeciwsłoneczny
Trójosiowo regulowany uchwyt z przepustem kablowym
Rozmiary: 300 x 86 x 85mm
cena brutto: 971 ,70
Temp. pracy: -30oC ~ +60oC
Zasilanie 12V lub PoE

790, -

i 7-B1260

Opcjonalna puszka maskujaca kable w podstawie uchwytu.

65, -

n e tto

cena brutto: 79,95
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik ważny od: 01 .08.201 6

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.INTERNEC.PL

CENNIK GRAFICZNY

Kamery IP 4Mpx

i7-C42640D-IR
4
Mpx

IR
LED

25
kl/s

HD
1080

Dzień
Noc

PoE

DNR

WDR

i7-C72640DE-IR
3
Mpx

IR
LED

25
kl/s

HD
1080

Dzień
Noc

PoE

DNR

WDR

Kamera w obudowie zewnętrznej typu mini-bullet
Maksymalna rozdzielczość 4Mpx (2688x1520)
Obiektyw regulowany 2,8-12mm F=1.4
Czuły przetwornik CMOS : 0,014 Lux @F1.4 w trybie
kolorowym oraz 0lux z IR ON
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR 120dB z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia
podczerwieni IRC.
Wbudowany promiennik podczerwieni 10-20m.
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
do zapisu lokalnego.
Obudowa zewnętrzna IP66, wandalodporna
Trójosiowo regulowany moduł kamery
Rozmiary: Φ140 x 100 mm
Temp. pracy: -30°C ~ +60°C
Zasilanie 12V lub PoE, maks.5.5W (7.5W przy ICR)

1 390, n e tto

cena brutto: 1 709,70

Kamera w obudowie zewnętrznej typu mini-bullet
Maksymalna rozdzielczość 4Mpx (2688x1520)
Obiektyw regulowany 2,8-12mm F=1.4
Czuły przetwornik CMOS : 0,014 Lux @F1.4 w trybie kolorowym
oraz 0lux z IR ON
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
DNR - cyfrowa redukcja szumów.
WDR 120dB z regulowanym poziomem
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia
podczerwieni IRC.
Wbudowany promiennik podczerwieni 20-30m.
n e tto
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
do zapisu lokalnego.
Obudowa zewnętrzna IP66
cena brutto: 1 586,70
Trójosiowo regulowany moduł kamery
Rozmiary: 95 x 105 x 258 mm
Temp. pracy: -30°C ~ +60°C
Zasilanie 12V lub PoE, maks.5.5W (7.5W przy ICR)

1 290, -

i 7-B1260
Opcjonalna puszka maskujaca kable w podstawie uchwytu.

65, -

n e tto

cena brutto: 79,95

Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik ważny od: 01 .08.201 6

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.INTERNEC.PL

CENNIK GRAFICZNY

Miniaturowa megapikselowa kamera IP do ukrycia

i7-C31210D
1,0
Mpx

25
kl/s

DNR

WDR

Płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości HD720 (1280x720)
WDR 100dB z regulowanym poziomem do zastosowań w środowisku o silnym
natężeniu swiatła padającego zza obserwowanego obiektu.
Cyfrowa redukcja szumów - 3d DNR
Miniaturowy obiektyw 3,6mm@F2.0
Bardzo małe rozmiary 37.3 x 41.4 x 24.3mm
n e tto
Waga tylko 55g
Zasilanie 12V, maks. 3W
Uchwyt montażowy 2D
cena brutto: 651 ,90-

53 0 , -

Kamery w obudowach BOX
i7-C13221A
HD

25
kl/s

1080
Dzień
Noc

WDR

3D

PoE

DNR

W rozdzielczości FULL HD (1920x1080) kamera przesyła
płynny obraz z odświeżaniem 25kl./s
Czuły przetwornik 0,01 lux/F=1.2 w trybie czarno-białym
Przetwornik z progresywnym skanowaniem.
DNR - cyfrowa redukcja szumów .
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
WDR cyfrowy z regulowanym poziomem.
Możliwość doświetlania promiennikiem IR
Wejście i wyjście alarmowe
Wejście i wyjście audio
Wyjście BNC analogowe
Gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 64GB)
n e tto
do zapisu lokalnego.
Zasilanie PoE lub 12V
cena brutto: 1 31 6,1 0

1 070, -

i7-C1313D
1,3
Mpx
Dzień
Noc

25
kl/s
PoE

3D

DNR

WDR
120dB

W rozdzielczości 1,3Mpx (1280x960) kamera przesyła płynny obraz z odświeżaniem 25kl./s
Czuły przetwornik CMOS: 0,01 lux/F=1.2 w trybie kolorowym oraz 0,001lux/ F=1.2
w trybie czarno-białym
Przetwornik z progresywnym skanowaniem
3D DNR - cyfrowa redukcja szumów
WDR 120dB - wysoka dynamika przetwornika w połączeniu z odpowiednim algorytmem
umożliwia stosowanie kamery w trudnych warunkach oświetlenia takich jak: duży kontrast,
ostre światła w kierunku kamery.
Automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia podczerwieni IRC
Możliwość doświetlania promiennikiem IR
Wejście i wyjście alarmowe
Wejście i wyjściee audio
Wyjście BNC analogowe
Gniazdo kart SD (do 32Gb)
Zasilanie PoE lub 12V
n e tto

1 0 50 , -

cena brutto: 1 291 ,50

PodanoZasilacz,
ceny netto
(PLN),
dla odbiorców
hurtowych.
Promocje
nie sumują
sięje znabyć
indywidualnymi
karta
SD,
obiektyw,
niedozawarte
są wlub
skład
neleży
oddzielnie. upustami.
Czas trwania promocji
od 10.01.2012
31.01.2012
do zestawu,
wyczerpania
zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.NEKMA.PL

WWW.INTERNEC.PL

WWW.OCHRONA.INFO

CENNIK GRAFICZNY

Kamery
MEGAPIXELOWE PTZ
Kamery PTZ z zoomem x 20, 1,3MPx

Wybrane cechy wspólne modeli:

sterowanie poprzez przeglądarkę, rejestrator, oprogramowanie dedykowane i7-VMS lub klawiaturę sieciową,
kamera szybkoobrotowa PTZ w zewnętrznej obudowie IP66
czuły przetwornik CMOS 0.05Lux/F1.6(kolor) / 0.01Lux/F1.6(cz/b)
progresywne skanowanie – wyraźne i ostre klatki nawet dla szybko poruszających się obiektów
cyfrowa redukcja szumów 3D DNR
funkcje BLC, D-WDR
kamera dzień/noc z odsuwanym filtrem podczerwieni
optyczny zoom x 20, autofocus
wysokiej jakości silniki PTZ zapewniające niezawodny ruch modułu i wysoką precyzję pozycjonowania ±0,1°
funkcja inteligentnego pozycjonowania 3D w sterowaniu myszą
tryby automatyczne: 200 presetów, 8 patroli czyli ścieżek pomiędzy ustalonymi wcześniej presetami, 4 własnych tras do 10 minut każda
funkcje parkowania, czyli automatyczne wywołanie pozycji presetowej, trasy, patrolu, skanowania po zaprogramowanym
czasie nieaktywności sterowania ręcznego
programowanie zadań harmonogramu (10 okresów na dobę, 7 dni tygodnia), przykładowe zadania: wywołanie presetu, trasy, patrolu *
dynamiczne maski prywatności
limity położenia w poziomie dla sterowania ręcznego oraz automatycznego skanowania
funkcje alarmowe detekcji ruchu, przekroczenia linii wirtualnej , wykrycie wtargnięcia wraz z harmonogramem czasowym *
kompresja wideo H.264
kompresja dwóch strumieni video o oddzielnie definiowanych parametrach
zapis na karcie SD
obsługa audio
PTZ HD1080 z zoomem x20
zasilacz w komplecie

*

*

i7-P2020E
25
HD kl/s

i7-P2020EP
25
HD kl/s

1080

1080

PoE

i7-P2020E-IR
25
HD kl/s
1080

IR

LED

3n1et6t 0 , -

3 2 40 , n e tto

3 59 0 , -

cena brutto:
3886,80

cena brutto:
3985,20

cena brutto:
441 5,70

płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości
HD1080 (1920x1080)

płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości
HD1080 (1920x1080)

zasilanie 24VAC

zasilanie 24VAC ub PoE 802.3at

płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości
HD1080 (1920x1080)
zintegrowany promiennik IR do 120m
zasilanie 24VAC

o

n e tto

* do wyczerpania zapasów
Karta SD, uchwyt montażowy, nie zawarte w skład zestawu, należy nabyć oddzielnie.
Podano ceny netto/brutto (PLN)

Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.NEKMA.PL

WWW.INTERNEC.PL
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CENNIK GRAFICZNY
PTZ HD1080 z zoomem x30
i7-P3020EP

HD

25
kl/s

1080

PoE

płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości
HD1080 (1920x1080)
zasilanie 24VAC ub PoE 802.3at

3780, n e tto

cena brutto:
4649,40

i7-P3020E-IR
HD

1080

25
kl/s

IR

LED

płynny obraz do 25kl./s w rozdzielczości
HD1080 (1920x1080)
zintegrowany promiennik IR do 120m
zasilanie 24VAC

43 40 , n e tto

cena brutto:
5338,20

Ceny kamer nie zawierają wysięgników. które należy dobrać w zależności od sposobu montażu:

i7-B1 602-C

i7-B1 602

1 39, -

uchwyt do kamer ,
do montażu ściennego. n e tto
Wymiary 347x1 00x1 92.
Kolor biały.
cena brutto:
Do kamer PTZ 5"
1 70,97

i7-B1 661

i7-B1 602-P

1 69 , -

uchwyt do kamer ,
do montażu narożnego. n e tt
o
Wymiary 456x1 70x202.
Kolor biały.
cena brutto:
Do kamer PTZ 5"

207,87

1 69 , -

uchwyt do kamer ,
do montażu na słupie. n e
tto
Wymiary 393x1 20x202.
Kolor biały.
cena brutto:
Do kamer PTZ 5"

207,87

uchwyt do kamer ,
do montażu
sufitowego na rurze.
Wymiary o 11 6x200.
Do kamer PTZ 5"

13

n ett9o , cena brutto:
1 70,97

Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik ważny od: 01 .08.201 6

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.INTERNEC.PL

CENNIK GRAFICZNY
Obiektywy do kamer MEGAPIXELOWYCH
i2-03508A-IR

i2-02812AX-IR
Obiektyw 1/2.7'',CS,
3,5-8mm, F1,4,
AI DC,
korekcja IR,
1,3MP
obudowa plastikowa

Obiektyw 1/2.7'',CS,
2,8-12mm, F1,4,
AI DC,
korekcja IR,
3MP
obudowa plastikowa

8 4, -

n e tto

cena brutto: 1 03,32

i2-02812A-IR

Obiektyw 1/3'', CS,
2,8-12mm, F1,4,
AI DC,
korekcja IR,
1,6MP
obudowa metalowa

1n6e 9 , tto

cena brutto: 207,87

i2-03312A-IR
Obiektyw 1/2.7'',CS,
3,3-12mm,F1,4,
AI DC,
korekcja IR,
2MP
obudowa metalowa

1n9e 4, tto

cena brutto: 238,62

2n1e 9 , tto

cena brutto: 269,37

Switche PoE INTERNEC

SPE114A Switch 100Mbps
1 + 4 PoE
5 portów 1 0/1 00 Mbps
4 porty z PoE (802.3 af )
Zasilanie 48 VDC
(zasilacz w zestawie)
Pobór mocy 65W max

1n7e 9 , tto

cena brutto: 220,1 7

SPE118A Switch 100Mbps
1 + 8 PoE
9 portów 1 0/1 00 Mbps
8 portów z PoE (802.3 af )
Zasilanie 48 VDC
(zasilacz w zestawie)
Pobór mocy 1 30W max

3n1e 9 , tto

cena brutto: 392,37

Cennik zastępuje poprzednie wydanie cennika.
Zastrzegamy możliwość zmiany cennika.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistego wyglądu.
Podano ceny
netto (PLN),
dla wystąpienia
odbiorców błędów
hurtowych. Promocje nie sumują się z indywidualnymi upustami.
Zastrzegamy
możliwość

Czas trwania promocji od 10.01.2012 do 31.01.2012 lub do wyczerpania zapasów.
Podano ceny netto/brutto (PLN)
Cennik
ważny90-338
od: 01 .08.201
SIEDZIBA
FIRMY
Łódź,6ul. Przędzalniana 68, tel./fax: 42 630 28 78, email: internec@internec.pl;
Cennik
zastępuje poprzednie
wydanie
cennika.
ODDZIAŁ
CZĘSTOCHOWA
42-200
Częstochowa,
ul. Rędzińska 51, tel./fax 34 361 07 74, email: czestochowa@nekma.pl;
Zastrzegamy możliwość zmiany
cennika.
ODDZIAŁ
SOSNOWIEC
41-214
Sosnowiec,
ul. Stalowa
3, tel./fax 32 263 44 55, email: sosnowiec@nekma.pl;
Cennik
nie stanowi oferty
w rozumieniu
Kodeksu
Cywilnego.
Zdjęcia
produktów
są
poglądowe
i
mogą
nie
odzwierciedlać
wyglądu.
WWW.INTERNEC.PL
ODDZIAŁ
OPOLE 45-131 Opole, ul. Budowlanych 50, tel. ich
77 rzeczywistego
435 90 73, email:
opole@nekma.pl
Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów

WWW.NEKMA.PL

WWW.INTERNEC.PL

WWW.OCHRONA.INFO

