
 

 

                                                                    
 
 
 
   

Gigamedia IP-kamerasystem  
Ett pålitligt och prisvärt IP-kamerasystem med upp till åtta kanalers inspelning och flera professionella 
övervakningsfunktioner, bland annat rörelsedetektering och epost-avisering vid rörelse. Gigamedia 
tillhandahåller en kostnadsfri DDNS-tjänst, ddns.gigamedia.net, för enkel fjärråtkomst av systemet via PC eller 
smartphone/surfplatta. För Iphone respektive Android finns appen ViewCam som kan laddas ned kostnadsfritt 
från App Store eller Google Play. Från PC kan flera system övervakas samtidigt på en skärm med hjälp av den 
kostnadsfria programvaran ViewClient. Systemets kameror och komponenter är tillverkade för optimal 
funktion tillsammans och är inte avsedda att användas fristående eller ihop med andra produkter på 
marknaden.  

 
 

 

1 -Välj inspelningsenhet, NVR 

Det finns två olika NVR:er att välja mellan. De hanterar fyra respektive åtta kameror. Kamerorna kopplas till 
NVR:ens integrerade PoE switch via ett befintligt datanät eller med ny nätverkskabel (max 100m). 
Strömförsörjning till kamerorna sker från NVR:en via nätverkskabeln med PoE (Power over Ethernet). Alla 
funktioner sköts med den medföljande IR-musen, inget tangentbord behövs. En skärm kan anslutas till NVR:en 
och är nödvändig för uppstart och eventuellt underhåll. När systemet väl är i drift är skärmen inte nödvändig, 
men kan givetvis användas för att visa kamerabild efter önskemål. ENHETEN LEVERERAS UTAN HÅRDDISK! 
 
Strömförsörjning:  Medföljande 12V adapter 
Anslutning nätverk: 1 x RJ45 uplink för Internet, 4 el 8 x RJ45 anslutning för kameror (PoE) 
Anslutning skärm: 1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA 
Anslutning USB: 2 x USB för mus resp USB-minne 
Anslutning larm: 4 x in (NC eller NO), 1 x ut (potentialfri) 
 
Mått (LxBxH): 315 x 230 x 45 mm 
 

 
E-nummer Typ Benämning Färg Bildupplösning 
63 896 71 GGM KITIPNVR NVR för 4 kameror utan HDD Vit 720p (HD) 
63 896 76 GGM KITIPNVR8 NVR för 8 kameror utan HDD Vit 1080p (Full HD) 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://ddns.gigamedia.net/


 

 

 
2 - Välj hårddisk 

NVR:en hanterar en hårddisk på upp till 4 TB. Hur stor hårddisk man behöver beror givetvis på hur många 
kameror man tänker ansluta och vilket inspelningsmönster och bildkvalitet man förväntar sig. Kanske väljer 
man att låta systemet spela in enbart vid detekterad rörelse, eller vid utlöst inbrottslarm (triggas via 
larmingång på NVR). I vissa fall vill man ha kontinuerlig inspelning på några eller alla anslutna kameror. Som 
default spelar systemet över det äldsta materialet när hårddisken är full. Hur länge hårddisken räcker beror 
också på hur mycket det rör sig i bilden. En tumregel är att 1 TB räcker till ca två veckors kontinuerlig 
inspelning med två kameror i 720p upplösning. Dessa hårddiskar är avsedda för kontinuerlig drift i 
kamerasystem (Purple HDD). Det finns tre storlekar att välja mellan. 

 
E-nummer Typ Benämning Kapacitet 
63 896 73 GGM HDD1TPUR Hårddisk för NVR 1 TB 
63 896 74 GGM HDD2TPUR Hårddisk för NVR 2 TB 
63 896 75 GGM HDD4TPUR Hårddisk för NVR 4 TB 
 
 

3 - Välj kameror 
Det finns tre olika kameramodeller med, olika egenskaper, som ingår i systemet. En cylinderkamera (bullet) 
och en domekamera, som båda har fast focus och bildupplösning 720p, samt en cylinderkamera med ställbart 
focus och upplösning 1080p. Samtliga är avsedda för inom- och utomhusbruk, men bör skyddas mot direkt 
nederbörd. 

                                              
Gemensamma egenskaper:           
Lägsta ljusnivå: 0.01 lux 
IR-ljus räckvidd: ca 10 m 
Strömförsörjning: PoE  från NVR 
Inbyggd mikrofon  
Kapslingsklass: IP66  
Temperaturområde: -20° +55° 
 
E-nummer Typ Benämning Upplösning Lins Färg 
63 896 68 GGM KITIPCAM IP-kamera cylinder 1,3 MP 720p 3,6 mm Vit 
63 896 70 GGM KITIPDOME IP-kamera dome 1,3 MP 720p 3,6 mm Vit 
63 896 78 GGM KITIPCAMVB IP-kamera cylinder varifocal 2 MP 1080p* 2,8 - 12mm Vit 

   
*) Begränsas till 720p av 4 kan NVR (E.nr: 63 896 71) 



 

 

 
 
 

 
Enklaste vägen – välj ett färdigt kit 
Vi har tre olika kamerakit att välja mellan. Två av kiten bygger på en fyraportars NVR och ett av dem bygger på 
en åttaportars NVR. Utöver NVR ingår kameror med fast lins i olika kombinationer. (E-nr 63 896 68 och 
63 896 70). Hårddisk sitter monterad i NVR:en, 1TB i fyraportars NVR och 2 TB i åttaportars NVR . Komplettera 
med kameror efter möjlighet och behov. 
 

       
 
E-nummer Typ Benämning Max kameror Hårddisk Kameror som ingår 
63 896 60 GGM KITIP2C IP-kamerakit med NVR 4 kan 4 st 1 TB 2 cylinder 
63 896 72 GGM KITIP4C IP-kamerakit med NVR 4 kan 4 st 1 TB 2 cylinder, 2 dome 
63 896 77 GGM KITIP8C IP-kamerakit med NVR 8 kan 8 st 2 TB 4 cylinder 

 


