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•  Complete draadloze Full HD 1080p-buitencamera (IP66)

•  Transmissie van video en audio met gecodeerd draadloos signaal

•  Inclusief PIR-sensor voor betrouwbare bewegingsdetectie

•  Full HD 1080p resolutie en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit

•  Te gebruiken als uitbreiding voor draadloze thuisvideosets (PPDF16000. PPDF18000)

•  Tot 4 draadloze camera’s per monitor/recorder inzetbaar

De ABUS OneLook-buitencamera is een compacte, draadloze Full HD-buitencamera met versleutelde digitale
transmissie, PIR-sensor voor bewegingsdetectie en biedt zelfs in het donker een 1080p-resolutie voor briljante

beeldkwaliteit. De camera is geheel compatibel met ABUS OneLook-videobewakingsset met 7“-kleurenmonitor en
geïntegreerde luidspreker (PPDF16000).

24/7 klaar voor gebruik
Met de geïntegreerde IR-LED's optimaal voor 24/7 gebruik bij dag en nacht. Draadloze, digitale, gecodeerde
datatransmissie (audio en video). De signalen zijn geoptimaliseerd voor de verbinding met de ABUS
OneLook-videobewakingsset. De draadloze signaaltransmissie komt overal van pas waar geen kabels kunnen
worden gelegd of waar dit onhandig is. Vanwege de omvorming naar digitaal versleutelde signalen worden
storingen, interferenties en meekijken door andere personen betrouwbaar vermeden.

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie. Licht absorberende oppervlakken of objecten die geen
IR-licht reflecteren in het zicht reduceren het IR-bereik of geven een te donker videobeeld. Bovendien kunnen
reflecterende objecten in de directe omgeving van de camera (dakgoot, muur) storende reflecties van IR-licht in
het beeld veroorzaken.
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Technical Data:

Kanaalbreedte 3 MHz
Kleur Zwart 
Beeldhoek verticale 45 °
Afmetingen (B x L x H) 62 x 155 x 148

mm
Resolutiemodus Full HD (1080p) / HD (720p) 
Beeldopnemer 1/3" CMOS 
Brandpuntsafstand 3,6 mm
Brutogewicht 0,802 kg
Frequentiebereik 2,403 - 2,478 GHz
Draadloze reikwijdte (Afhankelijk van de

installatie) 20 - 50 m
Materiaal van de behuizingMetaal 
Beeldhoek horizontaal 90 °
IR-LED’s Ja 
IR-bereik (max.) 8 m
IR-draaifilter Ja 
Compatibel met PPDF16000 / PPDF18000 
Opgenomen vermogen 1,4 W
Max. resolutie bij
beeldfrequentie

Full HD (1080p) @ 20 fps 

Max. bedrijfstemperatuur 50 °C
Microfoon Ja 

Min. bedrijfstemperatuur -10 °C
Minimale verlichting
(kleur)

2 lx

Minimale verlichting (IR) 0 lx
Nettogewicht 0,62 kg
Optische golflengte 850 nm
PIR-beeldhoek 65 °
PIR-bereik 5 m
Beschermingsklasse IP 66 
Zendvermogen 20 dBm 
Gevoeligheid -80 dBm 
Voedingsspanning DC 5 V
Stekkertype DC-stekker: 3,5 x 1,35mm 
Dag-/nachtomschakeling Auto 
Codering FHSS Hardware-Encryption 
Videocompressie H.264 
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