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ILD-420x-BL-IRx adatlap és rövid telepítési útmutató 

 
ILD-420x-BL-IRx 

Kamera 
 

Képérzékelő Aptina 3MP 
Érzékelő mérete 1/3" 

Fényérzékenység 
Nappal/Éjjel/IR:  
0,65 lux / 0,01 / 0 lux 

Zársebesség 1/6s - 1/20.000s 
Nappali/Éjjeli 
üzemmód 

Valós 

IR LED 3 db nagy teljesítményű IR LED, 850nm, 6,8 W 
WDR mód valós (100dB) 
Tömörítés 

 
Videotömörítés H.264 SVC (Hierarchical P) 
Bitráta 32Kbps - 18Mbps 

Videofolyam 
Intellio Video Codec, Dual streaming RTSP-en 
keresztül 

Hálózat 
 

Szabotázs 
Elveszített kapcsolat-jel, Elveszített videojel, 
IP-cím ütközési jel 

Protokollok FTP, TCP/IPv4, DHCP, DNS 
Biztonság Kameraoldali felhasználónév és jelszó 
Interfész 

 
Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ-45 
Reset gomb Gyári beállítás visszaállítása (IP-cím visszaállítása) 
Általános 

 

Kivitel IP67 fémház 

Működési hőm. 
tartomány 

IR LED bekapcsolva: -40 - +40 °C 
IR LED kikapcsolva: -30 - +55 °C 

Tápellátás DC:  10-26 V, 2000 mA 
Fogyasztás Max. 20W 
Méretek 82×89×258 mm (M×SZ×H) 
Tömeg 760g (konzollal) 

Megfelelőségek CE: EN 55022, EN 55024, RoHS, FCC 
* Felhívjuk a figyelmet, hogy a kamera addig nem lép működésbe, míg belső 
hőmérséklete el nem éri a +10°C-ot, ami -25°C esetén akár 5 perc is lehet. 

Telepítési útmutató 
Szükséges szerszámok  

• 5 mm-es, lapos fejű csavarhúzó  

  

A doboz tartalma  
• Hatlapú kulcs 
• furatminta falra rögzítéshez 
• 3db dübel 
• 3db csavar 

Tápellátás/tápfeladás 
A tápellátást biztosító adaptert (DC 10-26V) az Y kábel tápátalakító 
(körkeresztmetszetű) aljzatába vagy ezt eltávolítva a piros (+) és fehér (–) 
érvéghüvellyel lezárt erekre kell csatlakoztatni. 
Tápfeladás az Y-kábel elvágásával, 
és megtoldásával lehetséges. 
Ebben az esetben az ábra szerint 
kell a tápellátást biztosítani. 
Ha a kamera tápellátását 12V-os 
tápegységgel biztosítjuk, a 
kábelhossz a tápegység és a 
kamera között nem lehet 
hosszabb, mint 10 méter, 24V 
esetén, a hossz már 80 méterre 
nőhet. (A megadott maximális 
hosszúságok Cat5e ethernet kábel 
használata esetén garantáltak). 
Ha külön tápfeladó eszközt alkalmazunk, a tápfeszültség ne legyen 
nagyobb 26V-nál! 
 
Az Ethernet kábel csatlakoztatása 
A hálózati kábelt az Y kábel árnyékolt, RJ45-ös aljzatába kell csatlakoztatni. 

Használhatunk árnyékolt (SFTP vagy F/UTP) kábelt is. 
 
 
 
 
 
 

A kamera földelése 
A kamera földelését 
alábbi módón 
javasoljuk végezni. 
A tápegység negatív 
kimenetét a 
tápegységnél nem 
szabad leföldelni! 
Amennyiben fém 
oszlopra kerül a 
kamera felszerelésre, akkor a fém oszlopot, egyéb esetben a kamera tartót 
ajánlott leföldelni. A tartó földelni kívánt csavarfuratánál óvatosan 
távolítsa el a festékréteget a hatékony földelés érdekében.  
 
A kamera felrögzítése 
A kamera rögzítése kamerakonzol talpán lévő három rögzítő furat 
segítségével történik. A felrögzítésnél vegye figyelembe a kamera súlyát 
(760g), mindig az adott falszerkezetnek megfelelő szerelvényekkel 
történjen. A mellékelt dübelek és csavarok tégla- és betonfal esetén 
használhatóak (megengedett vakolatvastagság: maximum 5mm). A 
kamera akkor van megfelelően felrögzítve, ha a konzol alján lévő szivacsot 
teljesen elfedi a fém talp. A furatok pontos feljelöléséhez használja a 
mellékelt sablont! 
A kamera nézetirányának beállítása 
A mellékelt hatlapú kulcs segítségével lazítsa meg a 4 db hernyócsavart 
(lenti ábrán pirossal jelölve), közben tartsa meg a kamerát, nehogy 
„lebólintson”, majd állítsa a kívánt pozícióba a kamerát. Ha a megfelelő 
irányba áll, rögzítse az összes csavart a konzolon. 
 
A zoom és a fókusz beállítása 
A kamera objektíve távvezérelhető, így a zoom és a fókusz beállítható a 
kamera webfelületéről vagy az Intellio menedzsmentszoftveréből (IVS 2.8-
tól). Az objektív kézzel való beállítása tilos! 
Miután a látószög távolról beállításra került, az autofókusz funkció pár 
másodperc után automatikusan beállítja az élességet, amit szükség esetén 
mind a webfelületen, mind a menedzsmentszoftverben korrigálni lehet. 
Az objektív távvezérlésének részletes leírását a kamera webfelület leírása 
illetve az Intellio Video System felhasználói leírása tartalmazza. 

 
A napellenző beállítása 
A napellenző 2 cm hosszan kell, hogy túlnyúljon a kamera elejétől. Ha 
túlságosan előre toljuk a napellenzőt, a kamerakép szélein foltok jelennek 
meg, illetve az infrafény visszaverődik róla, ami a képen beégést 
eredményezhet. A napellenző pozícióját a kamera tetején lévő csavarral 
tudja rögzíteni. 

 
Gyári alapbeállítások visszaállítása 
Amennyiben már beállítottunk egy fix IP-címet, 
de később olyan hálózatban szeretnénk 
használni a kamerát, ahol dinamikus címzés van, 
nem fogjuk megtalálni a kamerát. Ebben az 
esetben a kamerán lévő reset gomb 
megnyomásával vissza tudjuk állítani, hogy a 
kamera a DHCP-től kapjon IP-címet. A reset 
gombot addig tartsuk nyomva, ameddig a kis 
LED zöldről pirosra vált, majd engedjük el a reset 
gombot. Ahhoz, hogy a reset gombhoz 
hozzáférjen, előbb el kell távolítani a 
napellenzőt, majd le kell csavarni a kamera frontális burkolatát az óra 
járásával megegyező irányban.  
A kamera szétszerelése tilos, garanciavesztéssel és a vízzáró szigetelés 
sérülésével járhat!  


