
 

 

 

                               12MP H.265+ Fisheye võrgukaamera 

 

 

 

12-megapikslise ultra-kõrglahutusega 12MP H.265 + Fisheye võrgukaamera 
võimaldab saada 360-kraadise panoraamvaate vaadata peenemate detailidega. 
Rabav H.265 + koodek tagab pildi kvaliteedi madalama ribalaiuse kasutamisega. Nii 
disaini kui funktsionaalsuse osas on kaamera loodud, et pakkuda Milesighti stiilis 
Fisheye kogemust. 

360° panoraamvaade pimepunktideta 
Professionaalse tasemega võrgukaamera, millel on rikkalikult 
funktsioone ja kõrgem pildikvaliteet, nii sobib see mitmel viisil 
kasutamiseks. 
 

 
 
 

                            H.265+ Mini Dome võrgukaamera 

 
 
 

Milesight H.265 + Mini Dome võrgukaamera toetab uusimat H.265 + 
koodekit, et saavutada parem tihendussuhe, säilitades samal ajal 
piltide kvaliteedi ka madalama võrgu ribalaiusega. Lai vaatenurk, 3-
teljeline disain ja PoE-moodul muudavad selle väikese suurusega kupli 
lihtsasti paigaldatavaks. 

4/5 megapiksline Super WDR Starlight kaamera 
Tarbijatele mõeldud võrgukaamera, millel on miniatuurne ja rikkalik 
disain, mis pakub suurepärast pildikvaliteeti. 
 
 
 

 

https://www.milesight.com/product/Panoramic-Camera-Fisheye.asp
https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_mini_dome.asp


 
 
 
 

                               H.265+ IR Mini Dome võrgukaamera 

 

 

Milesight H.265 + IR Mini Dome võrgukaameral on uusim H.265+ 
koodek, mis suudab H.264ga võrreldes säästa 70-80% ribalaiust. 
Tänu Smart IR II tehnoloogiale on sellel ülimalt selge pilt ka 
täielikus pimeduses. 3-teljelise disainiga on see kergesti 
paigaldatav. 

2/4/5 megapiksline Super WDR Starlight Camera 
Tarbijatele mõeldud võrgukaamera, millel on miniatuurne ja rikkalik 
disain, mis pakub suurepärast pildikvaliteeti. 

 
 
  

 

                            H.265+ varguskindel Mini Dome võrgukaamera 

 

 

Varustatud IP67 hinnanguga ja IK09 hinnanguga korpusega. H.265+ 
varguskindel Mini Dome võrgukaamera on väga sobilik välitingimustes 
jälgimiseks, peab vastu karmidele kliimatingimustele ja suurele 
põrutusele. See sisaldab uusimaid IR LEDe, äärmiselt madala 
valgusega sobivat Super WDRi, kaamera on sobilik selleks, et pakkuda 
suurepärast pildikvaliteeti iga kell. 
 
IK10 hinnanguga ja varguskindel 

IK10-hinnanguga varguskindel metallpõhjaga polükarbonaatkate 
tähendab, et H.265+ varguskindel Mini Dome võrgukaamera on 
piisavalt vastupidav, et taluda ka kõrget põrutusjõudu, šokki, 

https://www.milesight.com/product/Product-IR-Mini-Dome-Camera.asp
https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_mini_dome_vandal.asp


säilitades stabiilse ja usaldusväärse videopildi – nii on see sobilik 
kasutamiseks kõrge riskiga keskkondades. 

 

 

                                        H.265+ Mini Bullet võrgukaamera 

 

 

 

Tänu uusimale IR-tehnoloogiale ja tõelisele WDRile pakub H.265+ Mini 
Bullet võrgukaamera võrreldamatut videokvaliteeti kõigis 
valgustingimustes. Selle IP67-hinnanguga ilmastikukindel korpus 
peidab kaablid 3-teljelisse klambrisse, mis pakub suurepärast kaitset 
kõiksuguste vee-, tolmu- ja põrutuskahjude eest. 
 
Unikaalne päikesekaitsega disain 

See stiilselt disainitud H.265+ Mini Bullet võrgukaamera on varustatud 
unikaalse välise korpusega, mis pakub päikesekaitset ümber terve 
kaamera kere, blokeerides päikesekiired nii, et need ei jõua läätse 
teele, samuti on tagatud parem soojusisolatsioon. 

 
 

H.265+ varguskindel Mini Bullet 
võrgukaamera 

 

 

 
Jäädes algse disainikeele juurde, tutvustab see uue generatsiooni 
H.265+ varguskindel Mini Bullet võrgukaamera uhiuut kontseptsiooni. 
Tänu madalamale massile ja suurusele on see kaamera tõesti väike, 
kuid samas on selles tööstuse tipptasemele vastav IP67, IK10, 2,8mm 
lääts, Smart IR II, H.265+, 140dB WDR, Starlight 0.002Lux jne. 
 
IP67 ja IK10 

https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_mini_bullet.asp
https://www.milesight.com/product/mini-series-mini-bullet.asp
https://www.milesight.com/product/mini-series-mini-bullet.asp


Toetades IP67-hinnanguga ilmastikukaitset ja IK10-hinnanguga varguskaitset, 
pakub H.265+ varguskindel Mini Bullet võrgukaamera tööstuse tipptaset, olles 
samas kaitstud kahjulike mõjude eest, et pakkuda parimat sooritusvõimet. 
 

 
 

 

 

 

                                   

H.265+ motoriseeritud Mini Bullet 
võrgukaamera  

 

 
Pärides kõik varasemate versioonide kõrgtasemelised omadused, on 
H.265+ motoriseeritud Mini Bullet võrgukaamera varustatud 
motoriseeritud suumiläätsega, mis võimaldab kasutajatel kontrollida 
distantsil fookuskaugust ja reguleerida kaamera fookust vaid mõne 
hiireklikiga, et pakkuda parimat pildikvaliteeti. 
 
Professionaalse tasemega videokvaliteet 
Madala valgusega sobiva läätse ja motoriseeritud suumiläätse 
kättesaadavus võimaldab H.265+ motoriseeritud Mini Bullet 
võrgukaameraga pakkuda professionaalset videokvaliteeti, mis on 
sobilik kas kõrge valgustundlikkusega rakendustele või distantsilt 
jälgimise jaoks. 

 
 

 
 
 

H.265+ motoriseeritud Pro Bullet 
võrgukaamera 

 

H.265+ motoriseeritud Pro Bullet võrgukaamera on motoriseeritud 
suumiläätsega, uusimate IR LEDidega, P-iris kontrolliga, toetab 
äärmiselt madala valgusega töötamist ja Super WDRi, nii pakub 

https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_pro_bullet.asp
https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_pro_bullet.asp


kaamera suurepärast videokvaliteeti. Udu tekke vältimiseks on 
kaamera kere loodud PTFE-membraaniga. Samuti on see spetsiaalselt 
sobilik integreeritud kaablihaldusega klambriga kasutamiseks. 
 
Motoriseeritud suumilääts 
Varustatud motoriseeritud suumi ja fookusega lääts võimaldab Milesight H.265+ 
motoriseeritud Pro Bullet võrgukaameraga distantsilt reguleerida fookuskaugust, 
iirist ja fookust läätsekontrolleriga, mis on ideaalselt sobilik distantsilt jälgimiseks 
piirkondades, kus on parkimiskohad, maanteed ja sadamad. 

 
 
 

H.265+ motoriseeritud Pro Dome 
võrgukaamera 

 
 
 

H.265+ motoriseeritud Pro Dome võrgukaameral on unikaalne karbi disain, 
mis paistab silma uuendusliku riistvara seas tänu probleemitule 
paigaldamisele. Harmoniseerides motoriseeritud suumiläätse, IR LEDide, 
väga madala valgusega töötamise ja Super WDR tehnoloogia kasutamise, 
loob kaamera ülivõrdes pildikvaliteedi kõigi rakenduste jaoks. 
 
Kolmanda põlvkonna punktmaatriksiga IR LEDid 
Selleks, et pakkuda kõrgema tasemega nähtavust öösel, rakendab H.265+ 
motoriseeritud Pro Dome võrgukaamera kolmanda põlvkonna 
punktmaatriksiga IR LEDe, tagades nii suurepärase pildikvaliteedi, pika 
kasutusaja ja säästliku energiakasutuse.

 
 
 
 

                                  H.265+ ABF Pro Box võrgukaamera 

 
 
 

 

https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_pro_dome.asp
https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_pro_dome.asp
https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_pro_box_camera.asp


Inkorporeeritud võrreldamatu 0.002Lux nähtavuse, kõrgetasemelise 
140dB WDRi ja tipptasemel H.265+ kompressiooniga, on Milesight 
H.265+ Auto Back Focus Pro Box võrgukaamera suuteline 
igatüübilistes valgustingimustes hästi toimima. Kasutussõbralikud 
funktsioonid nagu 3D-DNR, privaatsuse maskeerimine ja paindlikud 
liidesed on saadaval selleks, et vastata teie erinevat tüüpi 
videojälgimisvajadustele. 
 
 
 
Võimas Auto Back Focus 
Varustatuna ABF-tehnoloogiaga on Milesight H.265+ ABF Pro Box 
võrgukaamera suuteline reguleerima pildisensori asendit, saavutades 
optimaalse fookuse, et viia lõpuni fokusseerimise viimane samm, 
vajutades ainult ühe nupule. 

 
 
 
 

4K H.265+ motoriseeritud Pro Bullet 
võrgukaamera 

 

Kaameral on Smart IR II tehnoloogia, 120dB Super WDR, motoriseeritud 
suumilääts ja P-iris. Nii on 4K H.265+ motoriseeritud Pro Bullet 
võrgukaamera suuteline pakkuma 4K resolutsiooni 
(30fps@3840*2160), pakkudes UHD-video vaatamise kogemust. 
Samuti on kaameral IP67 ilmastikukindel korpus ja integreeritud 
jaotuskarp, tänu millele sobib kaamera igas keskkonnas 
paigaldamiseks. 
 

4K video vaatamise kogemus 
Milesight 4K H.265+ motoriseeritud Pro Bullet võrgukaamera pakub 4K 
resolutsiooni (3840*2160, efektiivselt neli korda kõrgema kvaliteediga kui 
Full HD) 30 kaadrit sekundis (fps) pakkudes kasutajatele UHD video 
vaatamise kogemust. 

 
 

https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_4k_pro_bullet.asp
https://www.milesight.com/product/ipc_h.265_4k_pro_bullet.asp


 
 
 
 
 

12x H.265+ AF motoriseeritud Pro Bullet 
võrgukaamera 

 

12x AF motoriseeritud läätsega 12x H.265+ AF motoriseeritud Pro Bullet 
võrgukaamera on suuteline suumima sisse kaugete subjektideni, 
säilitades ikka pildiselguse. Samuti on kaameral Smart IR II 
tehnoloogia, 140dB Super WDR, P-iris, IP67 ilmastikukindel korpus ja 
integreeritud harukarp. 
12x AF lääts 
12x AF lääts on suuteline suumima kaugeid subjekte, säilitades samas 
selguse, nii on võimalik üle kogu pildi pakkuda kõrgkvaliteetset 
videopilti. 
KUNI 5MP kõrgresolutsioon 

12x H.265+ AF motoriseeritud Pro Bullet võrgukaamera pakub kuni 5MP 
resolutsiooni (2560*1920), võimaldades kasutajatel näha videopilti 
kõrgdefinitsioonis. 

 

 
 
 
 

12x H.265+ Mini PoE PTZ Bullet 
võrgukaamera 

 

Rakendades kõiki Milesighti uusimaid tehnoloogiaid, on 12x H.265+ 
Mini PoE PTZ Bullet võrgukaamera mõeldud pakkuma parimat 
kasutuskogemust. Võimas kallutamis/paanimis-/suumimislahendus, 
kasutajasõbralik 3D-positsioneerimine, tark PTZ liikumise tuvastus, 
revolutsiooniline IR II ja valge LEDi tehnoloogiad ning muud olulised 

https://www.milesight.com/product/ipc-12x-AF-pro-bullet.asp
https://www.milesight.com/product/ipc-12x-AF-pro-bullet.asp
https://www.milesight.com/product/ptz_bullet.asp
https://www.milesight.com/product/ptz_bullet.asp


edasiarendused redefineerivad selle, kuidas te PTZ kaamerat ette 
kujutate. 
 
Paindlikud kallutamis-/paanimis-/suumimisülesanded 
Milesight 12x H.265+ Mini PoE PTZ Bullet võrgukaamera pakub kiiret ja 
täpset pöördevõimekust 360° ja 75° nurgaga, et pakkuda ülevaadet 
laiast territooriumist. Kasutaja saab kergesti paika panna kuni 255 
eelseadistatud asendit ja kuni 8 patrullteekonda ning maksimaalselt 4 
käsitsi liikumise raja mustrit. Veel enam, kasutaja on suuteline panema 
paika spetsiifiliste PTZ ülesannete ajakava kuupäeva ja kellaaja alusel. 
 
Paindlikud paigaldusrežiimid 
Seinale ja pjedestaalile paigaldamise režiimidega on PTZ kaamera 
suuresti vastav erinevatele paigaldusnõuetele erinevatel 
rakendusjuhtudel. Need innovatiivsed režiimid võimaldavad saavutada 
parima väärtuse klientide nõuetele tuginedes, tehes PTZ kaamerast 
võrreldamatult hea valiku. 

 
 
 
 
 
 

23x/30x H.265+ PoE Speed Dome N 
võrgukaamera 

 

Loodud kõrgtasemeliseks jälgimiseks, pakub 
Milesight 23x/30x H.265+ PoE Speed Dome 
võrgukaamera 23x/30x optilist suumi ja täpset  

paanimis-/kallutamissooritust laiapindseks katteks ja rohkemate 
detailide nägemiseks suumimisel. See toetab ka PTZ Motion ja 3D 
positsioneerimise tehnoloogiat, et pakkuda unikaalset võimalust jälgida 
täpsustatud piirkonda ja pakkuda teravaid pilte kõigis suundades. 
 
23x/30x AF lääts 
Milesight 23x/30x H.265+ PoE Speed Dome võrgukaamera on loodud 
kasutaja haaret maksimaalselt laiendama oma kiire 5~117mm 



@F1.5~F3.5/ 4.7~141mm @F1.5~F4.0 TAMRON läätsega.  23x/30x optiline 
suum võimaldab kasutajal kaugeid subjekte suumida, säilitades samas 
selguse, pakkudes kõrgkvaliteetset videopilti kogu suumimisulatuses. 
 
 
360° lõputu paneerimine, 0° ~ 90° automaatse ümberpööramisega 
kallutamine 
Milesight 23x/30x H.265+ PoE Speed Dome võrgukaameral on keerukas 
paanimis-/kallutusmehhanism, mis pakub kiiret ja täpset liikumist  lõputu 
360° paani ja  90° kaldega. Kasutaja saab kergesti kontrollida läätse 
asendit hiirega, et jälgida huvipakkuvat piirkonda ja panna paika kuni 255 
eelseadistatud asendit patrullimiseks. On olemas kuni 8 patrullteed ja 
maksimaalselt 4 manuaalse käsitsemise tee mustrit (paanimiseks, 
kallutamiseks, suumimiseks ja fokusseerimiseks), mis on soovile 
vastavalt seadistatavad. Veel enam saab kasutaja määrata spetsiifiliste 
PTZ ülesannete ajastuse kuupäeva ja kellaajaga. 

 
 

 
 

                          4K H.265 Mini NVR seeria 

 

Mõõtmetega 80mm x 80mm x 120mm on Milesight 
4K H.265 Mini NVR suuteline salvestama kuni 9 IP-
kaamerat resolutsioonidega 1080P kuni 8MP. 

Kompaktse disainiga NVR pakub võimekat lahendust 
suurepärase pildikvaliteediga, et vastata rangetele nõuetele, 
mis jälgimiskeskkonnas esinevad. 
 
4K video vaatamise kogemus 
Milesight 4K H.265 Mini NVR tutvustab täiesti uut sujuva 
toimimise liidest. Pääsedes otse ligi 4K võrgukaameratele, on 
see suuteline 4K reaalajas video ja salvestised dekodeerima 
UHD video vaatamise kogemuse jaoks. 
 
Revolutsiooniline soojusdisain 



Mini NVR on varustatud revolutsioonilise soojusdisainiga. 
Alumiiniumkorpus on kogu seadme jaoks jahutusena toimiv, 
hajutades soojust kõigis suundades. Ventilatsiooniaugud 
tagumistel ja eesmistel paneelidel maksimeerivad õhuvoogu ja 
suunavad soojuse kergesti eemale, tagades soojusülekande 
erinevate koormustingimuste juures.  
 
 
 
 
 

                                                           4K H.265 Pro NVR 5000 seeria 

 
 

 
Suurepärane Milesight 4K H.265 Pro NVR 5000 omab võimekust 
taasesitada/tagasi kerida 4-CH 4K UHD or 16-CH 1080P IP kaameraid 
sünkroonselt, lisaks on sellel konfiguratsiooni jaoks sõbralik GUI. 
Resolutsiooni ja kvaliteedi võrreldamatu kombinatsioon, mis ühes 
kastis leidub, võimaldab NVRi kasutada tõelise turvalisuse 
pakkumiseks nii kontoris, kodus, laos kui ettevõttes. 
 
Võimekas dekodeerimis- ja salvestussooritus 
Milesight 4K H.265 Pro NVR 5000 sari on ideaalne nende rakenduste 
jaoks, mille puhul on tarvis robustset dekodeerimis- ja 
salvestusvõimekus, sellel tootesarjal on olemas võimekus sünkroonselt 
dekodeerida 4-CH 4K UHD, 8-CH 4MP ja 16-CH 1080P võrgukaameraid, 
sünkroonselt salvestada kuni 32-CH 5MP kõrgresolutsiooniga 
kaameraid.  

 
 
 

                                                                   4K H.265 Pro NVR 7000 seeria 

 
 
 
 

Milesight 4K H.265 Pro NVR 7000 on suuteline tagasi 
mängima/taasesitama 4-CH 4K UHD or 16-CH 1080P IP kaameraid 

https://www.milesight.com/product/5000_nvr.asp
https://www.milesight.com/product/7000_nvr.asp


sünkroonselt kõrgdetailse pildiga. Tänu intuitiivsele ja 
kasutajasõbralikule GUI-le saate ühenduda selle NVRiga, et teostada 
jälgimist HDMI- või VGA-kaabli kaudu ja kergesti nende seadete eest 
hoolt kanda. 
 

Optimeeritud kõvaketta paigaldus 
Riistvarakomponendid on optimeeritud vastavalt mugava ja stabiilse 
kõvaketta paigalduse vajadustele. Tänu 4 HDDle, mis on tihedalt 
klambrisse kruvitud ja mille klamber on lukustatud pesadisaini, on 
kõvakettad üllatavalt kergesti paigaldatavad ja nii minimeeritakse 
paigaldusaega. 

 
 
 

                                                             4K H.265 Pro NVR 8000 seeria 

 

 

 

 

Milesight 4K H.265 Pro NVR 8000 on ühendatav primaarse ja 
sekundaarse monitoriga, et kuvada igal monitoril erinevaid vaateid. 
Integreerides võimekate 4K UHD/16-CH 1080P võrgukaamerate 
dekodeerimise, optimeeritud kõvaketta paigalduse ja liideste 
kogumiku omadused, on Milesight 4K H.265 Pro NVR 8000 väga 
robustne NVR, millele saate tõesti toetuda. 
 
Duaalsed LAN-liidesed kolme võrgurežiimi jaoks 
Multiadressaatne 
Kaks Ethernet-liidest, mis kasutavad erinevaid IP-aadresse ja toimivad 
eraldi LAN1 ja LAN2 kaudu. Üks neist on võimalik valida andmete 
edastamiseks vaikimisi LAN-ühendusena. 
Koormuse tasakaal 
Kaks Ethernet-liidest kasutavad sama IP-aadressi. Need jagavad 
süsteemi ribalaiust, mis on suunatud väljundi suurendamisele. 
Neti vea tolerants 
Kaks Ethernet-liidest kasutavad sama IP-aadressi. Üks neist on 
peamine ja teine on tagavaraks. Kui peamine Ethernet-liides on 



kahjustatud, siis lülitub see tagavarale automaatselt ümber, et tagada 
tavapärane toimimine. 

 
Ülevaade: 

Milesight pakub laia valikut mugavaid seadmeid, sh seina-, posti- ja 
nurkapaigaldised, adapterilaud, korpus jne. Need täiendavad võrgukaameraid ja 
aitavad teie võrguvideo paigaldamisega. Lisaseadmed saavad täita erinevaid 
nõudmisi, mis sõltuvalt nõudlikest keskkondadest, postid, seinad ja nurgad, 
kaameratele seatakse. 

A01 Postipaigaldis – Kaamerate kinnitamiseks postide külge, kui posti diameeter 
on vahemikus 102-127 mm 

A02 Sisenurga klamber – Kaamerate paigaldamiseks sisenurka 

A03 Välinurga klamber – Kaamerate paigaldamiseks välinurka 

A41 Seinapaigaldis – Seina-või parapetipaigaldiste jaoks 

A42 Pendelpaigaldis – Kasutatav kaamerate paigaldamiseks seinale või 
vertikaalstruktuurile 

A51 Kaitsekorpus – Robustne korpus seinapaigaldise klambrile, et kaitsta 
kaameraid kahju eest nõudlikest keskkondadest 

A62 Harukarp – Sisaldab elektriühendusi, mida tuleb nägemise eest peita ja mida 
ei tohi modifitseerida 

A63 Harukarp - Sisaldab elektriühendusi, mida tuleb nägemise eest peita ja mida 
ei tohi modifitseerida 

A71 Seinapaigaldis – Kasutusel kaamerate seinale või vertikaalstruktuurile 
paigaldamiseks 

A72 Seinapaigaldis - Seina-või parapetipaigaldiste jaoks 

A73 Adapteriplaat – Kaabli paigaldamiseks külgmise väljundi kaudu 

A74 Harukarp - Sisaldab elektriühendusi, mida tuleb nägemise eest peita ja mida 
ei tohi modifitseerida 

AC-72 Suitsune kuplikate – Peitmaks suunda, kuhu kaamera on suunatud 

A75 Seinapaigaldis – Kasutusel kaamerate seinale või vertikaalstruktuurile 
paigaldamiseks  



A76 Pendelpaigaldis – Kasutatav kaamerate paigaldamiseks seinale või 
vertikaalstruktuurile 

 


