
 

 

ILD-4x0S-VD-W adatlap és rövid telepítési útmutató 

 

 
ILD-410S-VD-W ILD-420S-VD-W 

Kamera 

Képérzékelő Aptina 3MP 1/3" WDR 

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

Zársebesség 1/6 s - 1/20.000 s 

Objektív 3-10,5mm (motoros Zoom/Fókusz/P-Írisz/ICR) 
Megvilágítási szög 50° 
WDR mód szoftveres valós 
Tömörítés 
Videotömörítés Intellio Video Codec (IVC), H.264, Motion JPEG 
Bitráta 32 Kbps – 18 Mbps 

Videofolyam 
Intellio Video Codec, Dual streaming RTSP-en 
keresztül 

Hálózat 
Szabotázs Elveszített kapcsolat jel, Elveszített videojel 
Protokollok FTP, TCP/IPv4, DHCP, DNS 
Biztonság Kameraoldali felhasználónév és jelszó 
Csatolófelület 
Ethernet 10BaseT/100BaseTX, RJ45 
Reset gomb Gyári beállítás visszaállítása (Gyári IP-cím) 
Általános 
Környezeti 
védettség 

IP65 

Működési hőm. 
tartomány 

-30 …+50 °C 

Tápellátás 
PoE-támogatás (IEEE 802.3af) – PoE Class 3 
vagy DC táplálás: 24-50 VDC 

Fogyasztás Max. 13 W 

Méretek ø138×118 mm (ÁxM) 

Tömeg 900 g 
Megfelelőségek CE: EN 55022, EN 55024; RoHS megfelelőség 

Szerverfüggetlen működés 

MicroSD-kártya SDHC-kompatibilis 
Hálózati tárhely Megosztott mappa (Windows 7, 8, 8.1) 

 
Telepítési útmutató 
Szükséges szerszámok  

• T-20 torx csavarhúzó (csomagban) 
• PH1 Phillips fejű csavarhúzó  
• PH2 Phillips fejű csavarhúzó  
 

A kamera rögzítése 

 
 

Vegyük le a búrát a három T-20 torx 
rögzítőcsavarjának félig kicsavarásával! 
Csavarjuk a ki a kamera egység három 
rögzítőcsavarját amíg a kameraegység 
mozgathatóvá válik! Fordítsuk el az 
óramutató járásával ellentétes 
irányban, amíg a rögzítőfülek szabaddá 
nem válnak, majd vegyük ki a 
kameraegységet! (1. kép) 

 
 
 

 
 
Csavarjuk ki teljesen a rögzítőelem 
három csavarját, majd vegyük ki 
belőle az alapöntvényt! (2. kép) 
 
 
 

 
 
 
 
Rögzítsük a rögzítőelemet a falhoz vagy a 
mennyezethez a rajta lévő három furaton keresztül! 
Mindig az adott falszerkezetnek megfelelő 
rögzítőszerelvényeket használjunk! (3. kép) 
 

 

 
A rögzítőelem elhagyásával 
lehetőség van a kamera 
álmennyezetbe történő 
süllyesztésére. Ilyenkor az 
alapöntvényt kell az álmennyezetbe 
süllyeszteni, és ahhoz közvetlenül 
rögzíteni. (4. kép) 
 
 
Fűzzük át az alapöntvényen lévő gumi 
tömítőn a hálózati kábelt, majd rögzítsük az 
alapöntvényt a rögzítő-elemhez annak 
három csavarjával! Rögzítsük a hálózati 
kábelt a kábelrögzítővel az alapöntvényhez! 
A kábelrögzítőtől 10cm-re vágjuk méretre a 
kábelt! Szereljük az RJ-45 csatlakozót a 
kábelre! (5. kép) 
 
Csatlakoztassuk az RJ-45 dugót a kamera egységen lévő aljzatba! Illesszük 
a kamera egység füleit az alapöntvényen található résekbe, majd fordítsuk 
el a horonyban kb 10 fokkal az óra járásának megfelelő irányban! Rögzítsük 
a kameraegységet az alapöntvényen lévő három csavarral! A 
rögzítőcsavarok a fül közepén található résbe essenek. 
 
A kamera nézetirányának beállítása 
A kamera egység szerkezete lehetővé teszi három szabadsági fokban 
történő beállítását.  
 
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 telepítés befejezése 
Ellenőrizzük az alapöntvény külső kerületén végigfutó tömítőgumi 
meglétét! Rögzítsük a búrát az alapöntvényhez annak három T-20 torx 
csavarjával! Távolítsuk el a védőfóliát a búráról! 
 
Az SD kártya behelyezése 
Az SD kártya behelyezéséhez ki kell emelni a 
kameraegységet, melynek alsó oldalán 
található a kártyafoglalat. (6. kép) 
 
 
Gyári alapbeállítások visszaállítása 
A kamerát a reset gomb közel 10 
másodpercig tartó megnyomásával 
állíthatjuk alapállapotba, mely a 
kameraegység alsó oldalán 
található. A visszaállás 
megtörténtét a gomb mellett lévő 
LED zöld fénye jelzi. (7. kép) 
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