
Trygghet helt enkelt !

Nyhet !

Fungerar värmepumpen? Går gräsklipparen? Är det mycket snö? Är någon obehörig 
på tomten, eller rent av inne i huset!? Ibland känns det skönt att ha koll på läget, utan 
att vara på plats. Gigamedia lanserar nu en serie IP-baserade övervakningskameror 
och tillbehör för att du enkelt skall kunna få igång en anläggning som hjälper dig och 
din kund att känna trygghet.



IP-kamera 2MP minidome 
Mycket diskret vandalsäker minidomekamera med en upplösning på 2 MP (Full HD). Passar både  
inom- och utomhus. Godkänd för installation i järnvägsapplikationer. Inbyggd mikrofon.

E-nummer: 63 896 64

IP-kamera inomhus kub
Passar kontor, bostäder, små butiker m.m. Upplösning på 1MP ger bra bildkvalitet i inomhusmiljö. In- 
byggd mikrofon och högtalare gör att man kan spela in ett röstmeddelande som spelas upp vid rörelse. 
PIR-sensor med 5m räckvidd triggar vitt LED-ljus vid mörker. ”Privacy”-knapp för tillfällig avstängning.

E-nummer: 63 896 61

IP-kamera 3MP cylinder     
Passar både inom- och utomhus. Upplösning på 3 MP (Full HD). Justerbart fokus. Inbyggda  
IR-lysdioder med räckvidd upp till 15m. IP-klass 66 . Klarar temperaturer ned till -20° C.

E-nummer: 63 896 63

Filma
Vi har tagit fram IP-kameror i fyra olika modeller för olika  
användningsområden. Samtliga kan strömförsörjas med PoE  
eller 12V adapter. Alla modellerna har inbyggd rörelsedetektering 
och har plats för minneskort för lokal inspelning av video. Eftersom 
kamerorna är ONVIF-kompatibla kan de lätt kopplas till NVR  
(video-inspelare) som hanterar ONVIF.

Spela in och granska 

IP-kamera 2MP dome vandalsäker
Vandalsäker domekamera med en upplösning på 2 MP. Passar både inom- och utomhus. Upplösning  
på 3 MP (Full HD). Justerbart fokus. IR-lysdioder med räckvidd 10m. IP-klass 67. Klarar temperaturer  
ned till -20° C. Inbyggd mikrofon och högtalare.

E-nummer: 63 896 62

Fiberkonverter 10/100 PoE+
Mediaomvandlare koppar/fiber som innehåller en PoE+ injector på 25W. Särskilt utformad för förläng-
ning av en nätverksförbindelse genom övergång från koppar (RJ45) till singelmode, eller multimode, 
fiber (SC/UPC-kontakt). Perfekt för installation av en IP-kamera, eller trådlös accesspunkt, där inte  
100 m nätverkskabel räcker.

Följande komponenter används för strömmatning och inkoppling på 
nätverket. Alla produkterna kopplas med RJ45-gränssnitt. Använd det  
befintliga datanätet, kat 5e, kat 6 eller kat 6A, eller dra nya kablar. 

PoE injector 15W 
Power over Ethernet injector på 15W.  
Används till att driva PoE-kompatibel utrust-
ning via Ethernetkabeln.

E-nummer: 51 870 35

PoE+ injector 25W 
Power over Ethernet plus (PoE+) injector på 
25W. Används till att driva lite mer effekt- 
krävande utrustning via Ethernetkabeln.

E-nummer: 51 870 34

SM 10km    E-nummer: 51 870 37
MM 2 km    E-nummer: 51 870 38

Monitor 21,5 tum LED full-HD
Prisvärd LED-skärm/monitor 
med skarp bild och bra kontrast. 
Skärmen har VGA-, HDMI- och 
BNC-ingångar. Snabb svarstid 
och klar bild med bildförhållande 
16/10. Drivs med 12V DC, adapter 
medföljer.

E-nummer: 63 896 65

IP video-inspelare, NVR       
Fistående NVR (Network Video Recorder) som 
hanterar upp till fem IP-kameror. Konfigureras 
enkelt med webbläsare. Möjlighet till mobil 
övervakning med Iphone eller Android. 
Skärm, mus och tangentbord kan kopplas  
direkt till enheten för övervakning utan dator. Kontinuerlig, schema-
lagd eller händelsestyrd inspelning väljs individuellt för anslutna  
kameror. Händelser kan generera mail eller SMS. Smart analys av 
inspelat material. Inbyggd hårddisk på 1TB. ONVIF-kompatibel.

E-nummer: 63 896 66

Koppla

Switch 8 portar 19” 10/100Mbps PoE+ med 2 Gigabit port och 2 x SFP
8st 10/100 Mbps PoE+ portar och 2 st Gigabit portar samt 2 st SFP för fiberanslutning. Perfekt för IP kameror,  
upp till 30 watt/port.

Switch 8 portar 11” 10/100Mbps varav 4 PoE portar
8 portars 11” switch 10/100 med 4 PoE-portar, max 15 W. Plug and play. För montage på hylla eller i mediaskåp.

Switch 8 portar 19” 10/100/1000Mbps PoE+ med 2 x SFP
8 Gigabit PoE+ portar och två SFP-portar. Perfekt switch för IP kameror, upp till 30 watt/port. 1HE. För fibermatning  
komplettera med valfri SFP.

E-nummer: 51 870 79

E-nummer: 51 870 80

E-nummer: 51 870 81



Enklast

Du kan läsa mer om produkterna på 

gigamedia.se 

IP-kamera kit med NVR
Prisvärt, plug and play, IP-kamerakit med 4 kanalers inspelning och flera övervakningsfunktioner. Innehåller 2st 720P kameror  
för inom- eller utomhusbruk, IP66. Kamerorna har inbyggd IR-lampa med räckvidd 10-15m. Man kan komplettera med ytterligare  
två kameror. Medföljande NVR (videoinspelare) har en integrerad fyrportars PoE-switch, som strömförsörjer kamerorna, samt en  
hårddisk på 1 TB.

E-nummer: 63 896 60 Extra kamera, E-nummer: 63 896 68

För dig med höga krav på enkelhet, men lite lägre krav på 
flexibilitet, erbjuder vi ett komplett kit som dock inte är  
kompatibelt med ONVIF.


