
 2 Mp 3.6 mm Sabit Lensli 12 adet SMD LED’li HD Analog Dome Kamera 

 

• Kamera, CE standartlarına uygunluğu ile ilgili CE deklarasyonuna sahip olmalıdır. 

• Kamera hem AHD, hem CVI, hem TVI hem de CVBS sistemlerde sorunsuz olarak 

çalışabilmeli, söz konusu sistemlerle çalışan kayıt cihazlarını desteklemelidir. 

• Kamera, 2.0 Mp’i destekleyen “SC2332” sensöre sahip olmalıdır. 

• Kamera TP 3822 işlemciye sahip olmalıdır. 

• Kamera PAL sisteminde çalışabilmelidir. 

• Kamera en az 1920x1080 piksel çözünürlükte görüntü çıkışı verebilmelidir. 

• Kameranın 3.6 mm’lik çok yüksek kaliteli lensi olmalıdır. 

• Kameranın, gece görüşü sağlamak üzere en az 12 adet SMD LED’leri olmalıdır. 

Kamera bu LED’ler sayesinde geceleri en az 20 m'ye kadar görüş sağlamalıdır. 

• Kameranın, gece IR yansıması yapmaması, geceleri daha berrak görüntü kalitesi 

sağlaması amacıyla; lens için ayrı, LED’ler için ayrı olmak üzere çift camı olmalıdır. 

• Kamera UTC özelliğine sahip olmalıdır. Diğer bir deyişle kameranın tüm OSD menüleri 

(RS-485 bağlantısı olmadan) video görüntüsünün aktarıldığı koaksiyel kablo aracılığı ile 

DVR veya cep telefonu uygulaması üzerinden kontrol edilmelidir. 

• Kameranın parlaklık (Brightness) ayarı hem otomatik hem de manuel olarak istenildiği 

şekilde ayarlanabilmelidir. 

• Kameranın sinyal değerini güçlendirmek ve daha iyi görüntü sağlamak üzere kazanç 

(Gain) özelliği olmalı ve istenildiği şekilde ayarlanabilmelidir. 

• Kameranın değişik ışık kaynaklarının olduğu ortamlarda gerçekçi renkler verebilmesi 

için Beyaz Işık Dengesi (White Balance) AWB özelliği olmalıdır. Beyaz Işık Dengesi 

Otomatik, Manuel olarak ayarlanabilmelidir. 

• Kameranın, Day&Night özelliği olmalıdır. Bu özellik, Renkli, Siyah/Beyaz, Otomatik ve 

Harici Tetikleme (Ext) olarak ayarlanabilmelidir. 

• Kamerada Kontrast (Contrast) ayarı olmalı ve ayarlanabilmelidir. 

• Kamerada Keskinlik (Sharpness) ayarı olmalı ve ayarlanabilmelidir. 

• Kamerada Renk Kazancı İmage Mode (Color Gain) özelliği olmalı ve ayarlanabilmelidir. 

• Kamerada “Ayna” Özelliği olmalıdır. “Normal (Default), Ayna(miror), Çevirme (Flip), 
Döndürme (Rotate)” olmak üzere ayarlanabilmelidir. 

• Kamerada “Pozlama (Exposure) Modu” özelliği olmalıdır. “Global, BLC, HLC” Olarak 
ayarlanabilmelidir.  

• Kameranın gece görüş mesafesi 20m olmalıdır. 

• Kamera görüntülerinde, geceleri düşük ışıkta oluşan granülleşmeyi gidermek için DNR 

(Dijital Gürültü Giderici) özelliği olmalı ve ayarlanabilmelidir. 

• Kamera 12 VDC besleme ile çalışmalıdır 

• Kamera -20°C ile +50°C arasında çalışabilmelidir. 
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