
IP technologie

Jednodušší už to být nemůže...

Vkročte s námi do éry IP technologie!

1 2 43

Vybalte DVR 
a IP kamery.

Připojte na síť 
a k monitoru / TV.

HoToVo!
Vše za pár minut.

Vyčkejte na dokončení
autokonfigurace.

3 min

Proč Spousta síťových rekordérů nemá video výstup. Proto je často vyžadován počítač 
pro sledování kamer např. na recepci nebo vrátnici. Rekordéry AVTECH jsou osazeny 
výstupem HDMI. Tento výstup zobrazuje obraz v poměru 16:9, využijete tedy plné 
Full HD rozlišení 1080p.

Přejděte na IP technologii, aniž 
byste měnili kabelové rozvody 
Využijte modul AVH-912 a připojte 
IP kameru na současný rozvod 
koaxiálních kabelů. Převodník v páru 
vysílač - přijímač zaručí přenos dat 
až na vzdálenost 400 m.

Co s původní otočnou (PTZ)
analogovu kamerou? 
Jednoduché řešení. Připojte jí přes 
webový server AVX-931. Obsluha 
může sledovat nové megapixelové 
IP kamery a zároveň i původní PTZ 
(otočnou) analogovou kameru.

Kam to vše uložit?
Do digitálních rekordérů 
AVTECH lze umístit až 
3 disky o kapacitě 3 TB. 
Celkem je k dispozici až 
9 TB úložného prostoru 
pro záznam kamer.

Jak funguje chytré nahrávání?
Pokud před kamerou není pohyb, nahrává 
rekordér obraz v nízkém rozlišení 640 × 480 px. 
Při detekovaném pohybu se začne automaticky 
nahrávat ve vysokém rozlišení až 1920 × 1080 
(Full HD). Tento způsob výrazně šetří místo 
na pevném disku.

Klidový režim

Alarm spuštěn

640×480

1280×720

1920×1080 Ušetřená kapacita

Ceny a technické parametry produktů naleznete na www.delpo.cz
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Digitální videorekordéry

Full HD výstup 1080p

Full HD výstup 1080p

Full HD výstup 1080p

Full HD výstup 1080p

Full HD výstup 1080p

eSATA rozhraní

eSATA rozhraní

eSATA rozhraní

eSATA rozhraní

AVH-0401 (Real Time 1,3 MPx)
Megapixelové DVR pro 4 kamery s podporou PoE napájení
■ Až pro 4 megapixelové kamery vč. podpory PoE napájení

■ Vestavěný HDMI výstup na monitor

■ LAN porty s technologií Plug&Play pro automatickou instalaci

■ 2 USB porty pro myš a zálohování dat, slot pro 1 HDD + eSATA rozhraní

AVH-800
Megapixelové DVR pro 6 kamer s unikátním designem
■ Až pro 6 megapixelových kamer

■ Unikátní funkce PUSH VIDEO ® (odeslání záznamu alarmové události 
do 5ti sekund na mobilní zařízení)

■ 2 USB porty pro myš a zálohování dat, slot pro 1 HDD (3TB) + eSATA rozhraní

AVH-306 / AVH-312
Megapixelová DVR pro 6 / 12 kamer
■ HDMI výstup, WAN + LAN port s technologií Plug&Play, 2× slot pro HDD (2×3TB)

AVH-408
Megapixelové DVR pro 8 kamer s podporou PoE napájení
■ Až pro 8 megapixelových kamer vč. podpory PoE napájení

■ Vestavěný HDMI výstup na monitor

■ LAN porty s technologií Plug&Play pro automatickou instalaci všech 
připojených kamer

■ 2 USB porty pro myš a zálohování dat, 2× slot pro HDD (2×3TB) + eSATA

AVH-516 (Real Time 2 MPx)
Megapixelové DVR pro 16 kamer
■ Až pro 16 megapixelových kamer

■ Vestavěný HDMI výstup na monitor

■ LAN port s technologií Plug&Play pro automatickou instalaci všech 
připojených kamer

■ 2 USB porty pro myš a zálohování dat, 3× slot pro HDD (3×3TB) + eSATA

Unikátní funkce

Unikátní funkce
- dostupné od listopadu 2013

- dostupné od listopadu 2013

Rychlost záznamu pro AVH-306:

1,3 MPx kamery:
150 snímků @ 1280×720, 32 Mbps

2 MPx kamery:
90 snímků @ 1920×1080, 32 Mbps

Snímková rychlost záznamu: 1.3 Mpx kamery: 150 snímků @ 1280×1024, 32 Mbps 
2 Mpx kamery: 90 snímků @ 1920×1080, 32 Mbps

Snímková rychlost záznamu: 2 Mpx kamery: 120 snímků @ 1920×1080, 32 Mbps

Snímková rychlost záznamu: 2 Mpx kamery: 480 snímků @ 1920×1080, 120 Mbps

Snímková rychlost záznamu: 1.3 Mpx kamery: 120 snímků @ 1280×1024, 32 Mbps 
2 Mpx kamery: 50 snímků @ 1920×1080, 32 Mbps

Rychlost záznamu pro AVH-312:

V režimu 6 kanálů :
150 snímků @ 1280×720, 32 Mbps
90 snímků @ 1920×1080, 32 Mbps

V režimu 12 kanálů :
120 snímků @ 1280×720, 32 Mbps
(záznam 2 Mpx kamery pouze kanál 1)

Ceny a technické parametry produktů naleznete na www.delpo.cz
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Digitální IP kamery

AVM-302
Vnitřní IP kamera
■ Rozlišení: až 1280×1024 

(25 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/4" SONY CMOS 

■ Objektiv: f3.8mm / F1.5 

■ Úhel záběru: 62,7°

■ AWB, PIR, mikrofon, MicroSD

■ Napájení: 5V / 1A, PoE 

AVM-521
Vnitřní dome IP kamera
■ Rozlišení: až 1920×1080 

(30 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/2.9" SONY CMOS 

■ Objektiv: f3.8mm / F1.5 

■ Úhel záběru: 83,2°

■ WDR, PIR, Solid Light, MicroSD

■ Napájení: 12V / 1A, PoE

AVM-328
Vnitřní dome IP kamera
■ Rozlišení: až 1280×1024 

(25 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/4" SONY HR

■ Objektiv: f3.8mm / F1.5 

■ Úhel záběru: 62,7° 

■ AWB, PIR, IR přísvit, Alarm i/o

■ Napájení: 5V / 1A, PoE  

AVM-357
Venkovní IP kamera
■ Rozlišení: až 1280×1024 

(25 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/4" SONY HR

■ Objektiv: f3.8mm / F1.5 

■ Úhel záběru: 62,7° 

■ AWB, IR přísvit, Alarm I/O

■ Napájení: 12V / 1A, PoE 

AVM-359
Venkovní varifokální 
IP kamera
■ Rozlišení až 1920×1080   

(30 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/4" SONY HR

■ Objektiv: f2.8~12mm / F1.4~2.8 

■ Úhel záběru: 22°~90°

■ Napájení: 12V / 1,5A, PoE

AVN-813
Bezdrátová vnitřní 
IP kamera
■ Rozlišení: až 1280×1024

■ Funkce PUSH VIDEO ®

■ Snímací čip 1/4" SONY CMOS 

■ Objektiv: f3.8mm / F1.5 

■ Úhel záběru: 62,7°

■ Napájení: 5V / 1A 

AVM-542
Venkovní antivandal 
dome IP kamera
■ Rozlišení: až 1920×1080 

(30 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/2.9" SONY CMOS 

■ Objektiv: f2.8~12mm / F1.4~F2.8

■ Úhel záběru: 31.1°~111.7°

■ Napájení: 12V / 1A, PoE

AVM-428
Vnitřní dome IP kamera
■ Rozlišení: až 1920×1080 

(30 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/2.9" SONY HR

■ Objektiv: f3.8mm / F1.5 

■ Úhel záběru: 85,4° 

■ AWB, PIR, IR přísvit, Alarm i/o

■ Napájení: 12V / 1A, PoE 

AVM-457
Venkovní IP kamera
■ Rozlišení: až 1920×1080 

(30 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/2.9" SONY HR

■ Objektiv: f3.8mm / F1.5 

■ Úhel záběru: 85,4° 

■ AWB, IR přísvit, Alarm i/o

■ Napájení: 12V / 1A, PoE

AVM-459
Venkovní varifokální 
IP kamera
■ Rozlišení až 1920×1080   

(30 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/2.9" SONY HR

■ Objektiv: f2.8~12mm / F1.4~2.8 

■ Úhel záběru: 27°~116°

■ Napájení: 12V / 1,5A, PoE

HD rozlišení

1,3 MPx 
megapixelu

Pokročilá funkce

WDR
Wide Dynamic Range

Pokročilá funkce

WDR
Wide Dynamic Range

HD rozlišení

1,3 MPx 
megapixelu

HD rozlišení

1,3 MPx 
megapixelu

HD rozlišení

1,3 MPx 
megapixelu

HD rozlišení

1,3 MPx 
megapixelu

Full HD rozlišení

2 MPx 
megapixely

Full HD rozlišení

2 MPx 
megapixely

Full HD rozlišení

2 MPx 
megapixely

Full HD rozlišení

2 MPx 
megapixely

Full HD rozlišení

2 MPx 
megapixely

Unikátní funkce

IR 
35m

IR 
15m

IR 
35m

IR 
50m

IR 
20m

IR 
10m

IR 
20m

IR 
10m

LED
10m

LED
10m
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Digitální IP kamery

AVM-552
Venkovní varifokální 
IP kamera s WDR
■ Rozlišení: až 1920×1080 

(30 snímků za sekundu)

■ Snímací čip: 1/2.9" SONY CMOS 

■ Objektiv: f2.8~12mm / F1.4~F2.8

■ Úhel záběru: 31.1°~111.7°

■ Napájení: 12V / 1A, PoE

AVH-0401 &
2× AVM-357
Set videorekordéru 
a 2 IP kamer
■ DVR pro až 4 megapixelové 

kamery (podpora PoE napájení)

■ Automatická instalace 

■ Objektiv kamer v setu:
f3.8mm / F1.5

AVH-0401 &
2× AVM-359
Set videorekordéru 
a 2 varifokálních IP kamer
■ DVR pro až 4 megapixelové 

kamery (podpora PoE napájení)

■ Automatická instalace 

■ Varifokální objektiv kamer v setu:
f2.8~12mm / F1.4~2.8

AVM-561
Venkovní IP kamera 
s motor-zoomem a WDR
■ Rozlišení: až 1920×1080   

(30 snímků za sekundu)

■ Snímací čip 1/2.9" SONY CMOS

■ Objektiv f6~60mm / F2.0~2.8 

■ Úhel záběru: 6,1°~53,5°

■ Napájení 12V / 1.5A, PoE 

SPD-SET
Set venkovní otočné 
kamery a video serveru
■ Rozlišení: 600 TVL

■ Snímací čip: 1/4" IT CCD

■ Zoom: 12× optický, 12× digitální

■ TDN (ICR), 3D-DNR, XWDR

■ Auto-ostření, auto-parking

■ Napájení: 24 VAC 

AVM-571
Venkovní otočná IP 
kamera s WDR
■ Rozlišení: až 1920×1080

■ Snímací čip: 1/2.9" SONY CMOS

■ Zoom: 10× optický, 16× digitální

■ Objektiv: f6.0~60mm / F2.0~F2.8

■ Úhel záběru: 6.1°~53.5°

■ Napájení: 12V / 1A, PoE

Rozlišení

600 TVL

Full HD rozlišení

2 MPx 
megapixely

Full HD rozlišení

2 MPx 
megapixely

Full HD rozlišení

2 MPx 
megapixely

Pokročilá funkce

WDR
Wide Dynamic Range

Pokročilá funkce

WDR
Wide Dynamic Range

Pokročilá funkce

WDR
Wide Dynamic Range

Zvýhodněná sada: Zvýhodněná sada:

IR 
35m

IR 
60m

nebo

Unikátní oznamovací systém
Pokaždé, když zařízení s funkcí PUSH Video ® zaznamená událost (např. alarm), předá do 5-ti vteřin tuto zprávu přes 
internet na určené mobilní zařízení. Po přijetí zprávy nabídne aplikace EagleEyes přehrání záznamu dané události.

Opouštíte oblast 
střežení

PUSH VIDEO HD IP 
kamera "vše v jednom"

Aktivujete funkci 
PUSH Video

Otevřete zprávu 
PUSH Video

Přehrajete záznam 
včetně předpoplachu 
události (3s)

Uložíte záznam 
na mobilním zařízení

Dochází k vloupání Obdržíte videozáznam události PUSH VIDEO na mobilní zařízení

Díky funkci PUSH Video dostanete 
oznámení do 5-ti sekund

Zařízení s funkcí 
PUSH Video

Ceny a technické parametry produktů naleznete na www.delpo.cz
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6~12 CH režim

RJ45

RJ45

RJ45

HUB
Myš

IR dálkové 
ovládání

Koaxiální kabel
(až 400 m)

RJ45

RJ45

AVX-912R

AVX-912T
Full HD Displej

Full HD Displej

AVX-916T

AVX-916R

AVX-931
(Video Server)

Koaxiální kabel

Analogová
kamera

IP kamera

Koaxiální kabel
(až 100 m)

1920 × 10801920 × 1080

NVR
(AVH-312)

Uložiště dat

Kontrolní středisko Mobilní sledováníOblast střežení

USB

IR signál

EagleEyes

1 IP adresa pro iPhone® / Android™

EagleEyesHD Lite

4 IP adresy pro iPad®

EagleEyesHD Plus

16 IP adres pro iPad®

InternetInternet

Společnost AVTECH byla založena v roce 1996 a v současné 
době je jedním z předních světových výrobců CCTV. 
Společnost AVTECH má stabilně rostoucí příjmy a klade 
velký důraz na praktické fungování podniku a její celkovou 
filozofii.

AVTECH  byl nedávno hodnocen jako největší veřejně obchodovaná 
společnost na burze mezi výrobci bezpečnostních technologií 
na Tchaj-wanu.

AVTECH vynakládá veškeré úsilí na inovace produktů 
a technologické postupy při výrobě. Na základě mnohaletého 
výzkumu a zkušeností v oboru získal AVTECH vedoucí postavení 
na trhu s podporou pro mobilní platformy.

Její aplikace EagleEyes je světově nejstahovanější monitorovací 
software pro kamerové systémy. Díky unikátní podpoře všech 
mobilní platforem a široké nabídce funkcí splňuje na trhu 
s rostoucími nároky na chytré telefony a tablety všechny 
požadavky.

V roce 2010 byl navíc systém rozšířen o revoluční technologii 
PUSH VIDEO ®. Tento unikátní oznamovací systém informuje 
uživatele do pěti sekund na mobilním zařízení o vzniklé události 
na kamerovém systému.

Díky letité zkušenosti s produkcí analogových systémů, udělal 
AVTECH také průlom v éře IP kamerových systémů. Nová 
generace megapixelových DVR (NVR) je nejjednodušší řešení, 
které integruje video dohled, dálkové ovládání a správu dat.

Díky podpoře Plug&Play technologií je pro montážní firmy 
zjednodušeno nastavení a konfigurace celého systému. Všechny 
IP kamery jsou k systému připojeny automaticky a základní 
konfigurace proběhne do 3 minut.

Také díky podpoře HDMI výstupu (full HD 1080p) není záznamové 
zařízení od AVTECHu jen nějaká "černá skříňka" bez výstupu. 
Naopak poskytuje čistý obraz na dnes běžně prodávaných 
širokoúhlých monitorech. A to včetně zvuku z kamer.

AVTECH je společnost, která je ochotna přijmout výzvy, zavádět 
nové technologie a přinášet nové vize do oboru bezpečnostních 
systémů.

EagleEyes  je mobilní aplikace, která splní všechny Vaše požadavky 
na vzdálený dohled a správu prostřednictvím dotykového ovládání 
na telefonu či tabletu. Bez ohledu na to, kde se právě nacházíte, 
nebo kolik je hodin, pokud je vaše mobilní zařízení schopno se 
připojit k internetu, máte s EagleEyes možnost přímého přístupu 
k libovolnému zařízení AVTECH.

Pro vzdálený přístup z počítače lze využít běžný internetový 
prohlížeč, volně stažitelnou aplikaci VideoViewer nebo CMS 
software.  

Jednotlivé verze včetně návodů můžete stáhnout na adrese: 
www.eagleeyes.cz nebo lépe zapamatovatelném odkazu:
www.kameryvmobilu.cz.

O společnosti

Apple
iPhone/iPad

Android
Windows 
Mobile

Blackberry Symbian

Ceny a technické parametry produktů naleznete na www.delpo.cz
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Kdekoli, Kdykoli, online...

Jednodušší 
už to být nemůže...
Vkročte s námi do éry IP technologie!

 ■Vysoké rozlišení obrazu kamer Full HD
 ■HDMI výstup pro sledování
 ■Patentovaná technologie PUSH VIDEO ®

 ■Nejširší podpora pro mobilní aplikace
 ■Snadná instalace systému


