
AWB-IR IP camera
A-IM AGE P2P (PEER-TO-PEER) 

IP C AMER A VOOR BU ITEN

De A-Image P2P (Peer-to-Peer) IP camera voor buiten kan zowel draadloos 
als bekabeld via IP worden gebruikt. Op de connectiebox van de camera 
staat een QR-code. Het beeld van de camera kan, na het inlezen van de QR 
code, onmiddellijk worden getoond op de “A-Image P2P” App voor iOS (iPad, 
iPhone) en Android, zonder verdere gegevens in te voeren. De App beschikt 
over een QR scanner waarmee je de QR-code van de camera inleest en 
vervolgens is er dus gelijk beeld.
 
De camera kan eveneens worden benaderd via verschillende internet 
browsers (Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Safari…) en 
wordt geleverd met een software applicatie die tot 16 camera’s gelijktijdig 
kan weergeven (“Multi-Live”). Via de software en de App kunnen eenvoudig 
snapshots worden genomen. 

Bij de installatie worden de camera’s automatisch gedetecteerd door de 
apart meegeleverde softwaremodule. Beelden kunnen worden gestreamd 
op verschillende resoluties tot real time (25 bps) op HD resolutie (1280 x 
720 pixels). De AWB-IR beschikt over een groothoek lens (4.3 mm) voor 
een duidelijk overzichtsbeeld en is voorzien van  infrarood verlichting zodat 
deze 24 uur per dag, ook in totale duisternis, heldere beelden produceert. 
Als er beweging wordt gedetecteerd kan er via e-mail onmiddellijk een foto 
worden verstuurd   of kunnen opnames worden gemaakt op een interne 
(optionele) microSD-kaart. Dankzij de ingebouwde microfoon kan de 
gebruiker ook horen wat er in de omgeving van de camera gebeurt. 

De AWB-IR is zeer goed beveiligd. De camera is voorzien van een instelbaar 
wachtwoord (2 niveaus, tot 64 gebruikers) en de draadloze transmissie 
kan beveiligd worden met standaard WEB-, WPA-PSK- of WPA2-PSK-
beveiliging. Deze A-Image camera’s zijn ideaal voor het bewaken van woning 
of als “All-in-One” oplossing voor het beveiligen van kleine bedrijven.

A-Image P2P

•  HD resolutie (1280 x 720 pixels)

•  Netwerk camera 
 (draadloos en bedraad toe te passen) 

•  Eenvoudig installeren met de “A-Image 
P2P” App voor iOS (iPhone/iPad) en 
Android

•  12 ingebouwde infra-rood LED’s voor 
heldere beelden in het donker

•  Snaphot en E-mail functies bij alarm

•  Ingebouwde microfoon



Model  AWB-IR

Camera

Sensor  ¼” CMOS

Pixels  1.000.000 (resolutie 1280 x 720)

Witbalans & versterking  Automatisch

Lens  4,3 mm (openingshoek H: 60°, V: 45°) – F2.0

Lichtgevoeligheid  0,1 lux in kleur – 0 lux in zw/w (met IR aan)

IR verlichting  Ingebouwd, 12 IR-LED’s voor max. 15 meter nachtzicht

Netwerk

Peer-to-Peer ondersteuning   (P2P)

Beeldcompressie  H.264, MPEG-4 en M-JPEG

Beeldresolutie  1280 x 720 (HD), 512 x 288 (VGA), 176 x 144 (QVGA)

Max. snelheid  25 beelden/sec @ 1280 x 720

Audio compressie  AAC, AMR

Microfoon  Standaard ingebouwd (Electret condensor type)

Gelijktijdige gebruikers  tot max. 16 gelijktijdig aanloggen

Authenti�catie gebruikers  Gebruikersnaam en wachtwoord, 2 niveaus (Administrator & General User), 

 64 gebruikers maximaal

Ondersteunde protocollen  TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, 

 UPnP, DDNS

DNS-ondersteuning  oa. “dyndns.org” en “no-ip.com”

Netwerk aansluiting  10BASE-T/100BASE-TX 

Draadloze LAN  

Draadloze technologie  IEEE802.11 b/g/n

Frequentie  2412 – 2462 GHz

Transmissie snelheid  54, 22, 11, 5.5, 2, 1 Mb/sec

Beveiliging  WEP (64, 128 bit), WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Algemeen

Voeding  12 VDC/3,75 Watt (netspanningsadapter is meegeleverd)

Camerasteun  Muursteun wordt standaard meegeleverd

Werkingstemperatuur  -20 °C tot +60°C

Afmetingen  70 x 70 x 190 mm

Gewicht  700 gr. (camera)

Toebehoren standaard  1 x camerasteun, 1 x netspanningsadapter voor de voeding, CD-ROM

meegeleverd  (met handleidingen en 3 softwares), schroeven voor de montage  

PC speci�caties

Operating systeem  Alle Windows, MAC, Linux, iPhone/iPad, Android, Windows Mobile

Processor  Intel Pentium III, 1 GHz of beter

RAM-geheugen  Minimaal 256 MB

Bruikbare WebBrowsers  Internet Explorer 5.5 of hoger, Safari, Firefox, Google Chrome, Opera, Mozilla

Bestelreferenties:
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