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Voornaamste eigenschappen
van het product
Grotere gebieden en meer details bekijken
De HD 720p met gemotoriseerde pan- en tiltbediening
stelt u in staat een groter gebied te bewaken en meer
details te zien.

Bewegingsdetectie met nachtzicht
Mis niets dankzij de mogelijkheid om gewaarschuwd
te worden zodra er beweging wordt waargenomen.
Nachtzicht staat garant voor duidelijke beelden,
zelfs bij weinig licht

Cloud-toegang via mydlink™
Uw camera eenvoudig installeren, beheren en op afstand
bekijken via de gratis mydlink™-app op uw mobiele
apparaat of via de beveiligde mydlink™-webportal

DCS-5030L

HD Pan & Tilt Wi-Fi Day/Night Camera
Kenmerken

De DCS-5030L HD Pan & Tilt Wi-Fi Day/Night Camera biedt tal van functies die u helpen om

Camera

Dankzij de pan/tilt-functie kan de camera een breed gebied verkennen, terwijl de ingebouwde

• Hoogwaardige CMOS-sensor voor
kristalheldere beelden
• Pan- en tiltfuncties om een groot gebied te
kunnen bekijken
• Ingebouwde IR-LED’s om videobeelden
te maken in slecht verlichte gebieden
Wi-Fi-connectiviteit
• Wireless 802.11n biedt een hogere snelheid,
groter bereik en betere betrouwbaarheid
• Overal te plaatsen zonder gebruik van
extra netwerkkabels
Beeld en geluid

grote gebieden binnen uw woning of thuiskantoor 24 uur per dag doeltreffend te bewaken.
IR-LED’s 24-uursbewaking onder alle lichtomstandigheden mogelijk maken. Extra details
worden in HD 720p vastgelegd en H.264-compressie bespaart opslagruimte zonder aan
prestaties in te boeten. Dankzij een geïntegreerde microSD-kaartsleuf1 kunt u video’s zonder
tussenkomst van een computer rechtstreeks op de camera opnemen. De camera kan zo worden
ingesteld dat deze alleen opneemt wanneer er beweging of geluid wordt gedetecteerd.
Draadloze connectiviteit betekent dat er geen extra kabels nodig zijn en dankzij de Micro-USBpoort kunt u het apparaat via universele kabels en voedingsadapters van stroom voorzien,
hetgeen garant staat voor een snelle, probleemloze installatie.

Gemoedsrust met 24-uursbewaking van elke omgeving
De DCS-5030L is een zelfstandige bewakingscamera die geen speciale hardware of software
vereist. Hij werkt onafhankelijk, zelfs zonder pc. Als de DCS-5030L op het internet is aangesloten,

• Realtime H.264- en MJPEG-compressie voor
kleiner videobestandsformaat

kan hij e-mailmeldingen met foto’s en videoclips versturen zodra er beweging of geluid wordt

• Geluids- en bewegingsdetectie

bijvoorbeeld entreehallen doeltreffend te bewaken. U kunt ook het minimale geluidsniveau

Mobiele toegang en toegang op afstand
• Dankzij ondersteuning voor mydlink Lite
kunt u uw camera vanaf elke locatie met
internettoegang beheren
• Videobewaking op afstand via de
mydlink-website
Gebruiksgemak

gedetecteerd. U kunt gebieden in het videobeeld selecteren voor bewegingsdetectie om zo
instellen dat ervoor zorgt dat de camera een melding verstuurt, wat heel handig is om het geluid
van een indringer of auto of babygehuil te detecteren. De ingebouwde infrarood LED’s bieden
’s nachts tot 5 meter zicht, zodat u een woning of klein kantoor 24 uur per dag kunt bewaken.

Scherp beeld vanuit verschillende hoeken
Door scherpe, reactieve pan- en tilt-bewegingen in combinatie met digitale zoom heeft u met de
HD Pan & Tilt Wi-Fi Day/Night Camera de volledige controle over uw bewakingssysteem. U kunt

• WPS-ondersteuning voor eenvoudige en
veilige draadloze installatie

snel een breed gebied vanuit verschillende hoeken bekijken. De 4x digitale zoom stelt u in staat

• Stuur foto's en v\ideoclips naar een FTP-site
of via e-mail

om de DCS-5030L zo in te stellen dat hij naar bepaalde posities beweegt, zodat de camera op

om op specifieke gebieden in te zoomen en deze gedetailleerd te bekijken. Het is ook mogelijk
specifieke interessegebieden binnen het bewakingsgebied wordt gericht.
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mydlink™: de eenvoudigste manier om uw
camera in te stellen en uw woning te bewaken
Tot voor kort was het behoorlijk ingewikkeld om een camera in een netwerk
te integreren en toegang te configureren. mydlink maakt de toegang tot uw
camera eenvoudig, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Met de gratis
mydlink Lite app voor iOS- en Android-smartphones en -tablets kunt u uw
mydlink-camera met het netwerk verbinden en configureren zonder gebruik

Als u een Cloud Router met ondersteuning voor mydlink heeft, is de installatie
en configuratie van uw DCS-5030L zo gebeurd dankzij Zero Configuration.
Eerst sluit u de camera aan op de voedingsadapter. Vervolgens verbindt u hem
via een ethernetkabel met uw Cloud Router. De camera wordt nu automatisch
toegevoegd aan uw account.

mydlink Lite app

te maken van een computer. Dankzij de stap-voor-staphandleiding kost het
installeren van uw camera slechts enkele minuten. Via de mydlink Lite app
kunt u gratis een mydlink-account aanmaken, zodat u uw camera vanaf elke

Met de gratis mydlink Lite app voor iOS, Android

computer met internetverbinding kunt bekijken en beheren. Als u meer dan

en Windows Phone kunt u uw woning of kantoor

één mydlink-camera hebt, kunt u ze allemaal aan uw bestaande mydlink-

overal snel en eenvoudig in de gaten houden via

account toevoegen en vanaf één locatie bekijken.

Wi-Fi of een mobiele internetverbinding.

Ook onderweg heeft u eenvoudig toegang tot uw camera’s. Download de gratis
mydlink Lite app voor uw iPhone of Android-apparaat om de cameraopnamen
snel en gemakkelijk te bekijken vanaf elke plek waar u over een draadloze of
3G/4G LTE-verbinding beschikt. Met deze app kunt u uw eigendommen altijd in
het oog houden, ook als er geen computer aanwezig is.

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Day/Night-sensor
IR-LED’s

Microfoon
WPS-LED

microSD-kaartsleuf
Micro-USBvoedingsaansluiting
Power/Link-LED

WPS-knop

Ethernetpoort

Resetknop

Technische specificaties
Camera
Hardwareprofiel camera

• 1/4” HD progressive CMOS-sensor
• 5 meter IR-verlichtingsbereik
• Minimale verlichting:
• 0 lux met IR-LED’s aan
• 1 lux (kleur), 0,5 lux (zwartwit) met IR LED's uit
• Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filtermodule
• Lens: Vaste lengte 2,38 mm
• Diafragmaopening: F2.2

• 4x digitale zoom
• Kijkhoek:
• (H) 94,36°
• (V) 59,3°
• (D) 110,44°
• Ingebouwde microfoon
• microSD-kaartsleuf1

Beeldkenmerken

• Configureerbaar beeldformaat en -kwaliteit
• Tijdstempel en tekstoverlay

• Configureerbare bewegingsdetectievensters
• Foto/opname voorafgaand aan gebeurtenis

Videocompressie

• Gelijktijdige H.264/MJPEG-compressie

• JPEG voor stilstaande beelden

Videoresolutie

• H.264: 1280 x 720 (standaard), 640 x 480, 320 x 240 bij
framesnelheden tot 30 fps

• MJPEG: 1280 x 720 (standaard), 640 x 480, 320 x 240 bij
framesnelheden tot 30 fps

Audiocompressie

• G.711 μ-law
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Pan/Tilt
Pan-bereik

• -170° tot +170° (totaal 340°)

Tilt-bereik

• -20° tot +90° (totaal 110°)

Hoeksnelheid

• 16° per seconde

Stapinstelling

• Pan 1°/2°/3°/4°/5°(standaard)/10°/15°/20°/25°/30° per klik

• Tilt: 1°/2°/3°/4°/5°(standaard)/10°/15°/20°/25°/30° per klik

Connectiviteit

• 10/100 BASE-T Fast Ethernetpoort
• Single-band 1T1R-modus ondersteunt een maximale
overdrachtssnelheid van 72,2 Mbps (PHY-snelheid) bij
gebruik van de 20 MHz-band

• 802.11n/g/b wireless

Netwerkprotocollen

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Beveiliging

• WPS
• WPA-PSK, WPA2

Netwerk

IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
DHCP client
NTP client (D-Link)
DNS client
DDNS client (D-Link)
SMTP client

FTP client
HTTP server
PPPoE
UPnP port forwarding
LLTD

• HTTP digest-versleuteling
• Wachtwoordverificatie

Geavanceerde functies
Systeemvereisten voor webinterfaces

• Besturingssysteem: Microsoft Windows Vista/7/8/102 , Mac OS X 10.7
• Browser: Internet Explorer 8/Firefox 12/Safari 6/Chrome 203 of hoger met Java en/ofr ActiveX geïnstalleerd en ingeschakeld

Gebeurtenissenbeheer

• Bewegingsdetectie
• Geluidsniveaudetectie

• Melding van gebeurtenissen en uploaden van
stilstaande beelden/videoclips via e-mail (SMTP) of FTP

Externe toegang
Extern beheer

• Configuratie toegankelijk via webbrowser

Ondersteuning voor mobiele apparaten

• mydlink Lite app voor iOS en Android

• mydlink+ app voor iOS en Android

Gewicht

• Apparaat: 292,4 gram

• Standaard: 60,8 gram (0,13 lbs)

Voeding

• 5 V gelijkspanning 1,5 A, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen

• 5,56 W

Temperatuur

• Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)

• Opslag: -25 tot 70 °C (-13 tot 158 °F)

Vochtigheid

• Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend

• Opslag: 5% tot 90% niet-condenserend

Certificeringen

• CE, CE LVD, FCC klasse B, ICES

Afmetingen

• 116,4 x 109,1 x 133,6 mm (4,58 x 4,29 x 5,26 inch)
(alleen camera)

Algemeen

1

• 116,4 x 109,1 x 230,0 mm (4,58 x 4,29 x 9,06 inch)
(inclusief montagebeugel)

microSD-kaart niet inbegrepen. Ondersteunt kaartcapaciteit tot 32 GB. 2 Microsoft Edge wordt niet ondersteund. 3 Alleen mydlink-portal.
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