
KITS CCTV EAZEO 

Kit EAZEO color seqüènciador 4 
entrades + 1 càmera

Kit EAZEO color seqüènciador 4 
entrades + 1 càmera minidomo

Kit EAZEO color multiplexor 8 
entrades + 4 càmeres

Kit EAZEO color multiplexor 8 
entrades + gravador + 4 

càmeres

Càmera EAZEO color amb òptica 
3mm.

KITS
  €/U.

CCT192000 Kit EAZEO color seqüènciador 4 entrades + 1 càmera  
Format per monitor-seqüenciador color Eazeo 14" i 1 càmera 
color Eazeo 1/4" òptica 3mm. amb possibilitat d’ampliació fins a 
màxim 4 càmeres. Permet visualitzar imatges seqüencialment de 
les càmeres, així com dues imatges o seqüències alhora gràcies 
a la funció "picture in picture". Possibilitat de gestionar alarmes 
externes mitjançant sensors o per detecció de moviment. 
Disposa d'una sortida de vídeo per a la connexió de monitor 
esclau. 625,00

CCT192004 Kit EAZEO color multiplexor 8 entrades  
Monitor color Eazeo 14" amb multiplexor incorporat que permet 
gestionar fins a 8 càmeres CCTV. Visualització d'imatges en 
diferents formats de pantalla: complerta i mode quadrant amb 2, 4 
i 8 càmeres en una sola imatge. Gestió d'alarmes externes 
mitjançant sensors o per detecció de moviment. Possibilitat de 
gravació de totes les imatges en pantalla complerta mitjançant 
videogravador digital Eazeo extern. Disposa d'una sortida de 
vídeo per a la connexió de monitor esclau. 825,00

CCT192003 Kit EAZEO color seqüènciador 4 entrades + 1 càmera 
minidomo  
Format per monitor-seqüenciador color Eazeo 14" i 1 càmera 
color Eazeo 1/4" òptica 3mm. amb possibilitat d’ampliació fins a 
un màxim 4 càmeres. Permet visualitzar imatges seqüencials de 
les càmeres, així com dues imatges o seqüències alhora gràcies 
a la funció "picture in picture". Possibilitat de gestionar alarmes 
externes mitjançant sensors o per detecció de moviment. 
Disposa d'una sortida de vídeo per a la connexió de monitor 
esclau. 625,00

CCT192024 Kit EAZEO color multiplexor 8 entrades + 4 càmeres  
Format per monitor color Eazeo 14" amb multiplexor i 4 càmeres 
color Eazeo 1/4" òptica 3mm amb la possibilitat d’ampliació fins 
a un màxim de 8 càmeres. Visualització de les imatges en 
diferents formats de pantalla: pantalla complerta i mode quadrant 
amb 2, 4 i 8 càmeres en una sola imatge. Possibilitat de 
gestionar alarmes externes mitjançant sensors o per detecció de 
moviment. Disposa d'una sortida de vídeo per a la connexió de 
monitor esclau. 1.370,00

CCT192028 Kit EAZEO color multiplexor 8 entrades + gravador + 4 
càmeres  
Format per monitor color Eazeo 14" amb multiplexor, 
videogravador digital 160 Gb i 4 càmeres color Eazeo 1/4" òptica 
3mm amb la possibilitat d’ampliació fins a un màxim de 8 
càmeres. Visualització d'imatges en diferents formats de pantalla: 
pantalla complerta i mode quadrant amb 2, 4 i 8 càmeres en una 
sola imatge. Permet la gravació de totes les imatges en pantalla 
complerta mitjançant el videogravador digital. Possibilitat de 
gestionar alarmes externes mitjançant sensors o per detecció de 
moviment. Disposa d'una sortida de vídeo per a la connexió de 
monitor esclau. 2.500,00

ELEMENTS ADDICIONALS
  €/U.

CCT192005 Càmera EAZEO color amb òptica 3 mm.  
Dotada de CCD de 1/4" i òptica integrada de 3 mm. Resolució 
horitzontal: 320 línies de TV. Número de píxels: 500(H) x 582(V) 
PAL. Sensibilitat: < 2 lux. Control automàtic de guany. 
Compensació de contrallums. Obturador electrònic: 1/50 seg. a 
1/100.000 seg. Micròfon incorporat. 175,00
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KITS CCTV EAZEO 

 
   

CCT192008 Càmera EAZEO color amb òptica varifocal 2,8-10 mm.  
Dotada de CCD de 1/4" amb lent varifocal DC iris de muntatge 
CS de 2,8 a 19 mm. Resolució horitzontal: 320 línies de TV. 
Número de píxels: 500(H) x 582(V) PAL. Sensibilitat: < 2 lux. 
Control automàtic de guany. Compensació de contrallums. 
Obturador electrònic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg. Micròfon 
incorporat. 330,00

CCT192009 Càmera EAZEO minidomo color amb òptica 3 mm.  
Dotada de CCD de 1/4" amb lent varifocal DC iris de muntatge 
CS de 2,8 a 19 mm. Resolució horitzontal: 320 línies de TV. 
Número de píxels: 500(H) x 582(V) PAL. Sensibilitat: < 2 lux. 
Control automàtic de guany. Compensació de contrallums. 
Obturador electrònic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg. Micròfon 
incorporat. 190,00

CCT186011 Càmera EAZEO color oculta en detector infraroig  
Permet la vigilància discreta gràcies al seu muntatge a l'interior 
d'una carcassa de detector infraroig. Disposa d'una òptica focal 
"pinhole" fixa. 230,00

CCT195002 Carcassa EAZEO exterior IP55  
Permet la ubicació exterior de càmeres EAZEO. Dotada de 
calefactor 24 Vcc. 140,00

VIDEOGRAVADOR
  €/U.

CCT192041 Videogravador digital EAZEO 160GB  
Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació digital. Recerca 
ràpida per data/hora, esdeveniments d'alarma i llistat de 
gravació. Gravació ininterrompuda en mode continu o en mode 
de lapse de temps durant una setmana o més. Exportació 
d'imatges i videoclips a suport Compact Flash mitjançant ranura 
per a targeta integrada. Visualització remota de gravacions i 
imatges en directe mitjançant navegador Web. Compressió de 
vídeo M-JPEG. 1.300,00

Càmera EAZEO color amb òptica 
varifocal 2,810 mm.

Càmera EAZEO minidomo color 
amb òptica 3 mm.

Carcassa EAZEO exterior IP55

Videogravador digital EAZEO 
160GB
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CÀMERES 

Càmera DINION 435 color CCD 
1/3"

Càmera DINION 455 color CCD 
1/3" NightSense

Càmera FlexiDome II color CCD 
1/4" amb òptica 3 mm.

Càmera IP DINION 455 color CCD 
1/3" NightSense

COLOR
  €/U.

CCT012205 Càmera DINION 435 color CCD 1/3"  
Dotada de CCD color en format d'imatge 1/3". Resolució 
horitzontal: 330 línies de TV. Número de píxels: 500(H) x 582(V) 
PAL. Alta sensibilitat. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). 
Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 
seg. a 1/125.000 seg.(CCIR). Detecció automàtica del tipus de 
lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions 
de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD).Disposa 
de tecnologia Bilinx. 270,00

CCT012206 Càmera DINION 455 color CCD 1/3" NightSense  
Dotada de CCD color en format d'imatge 1/3". Resolució 
horitzontal: 540 línies de TV. Número de píxels: 752(H) x 582(V) 
PAL. Sensibilitat ampliada amb la funció NightSense, 
commutació a B/N en condicions d'il·luminació reduïda. Control 
automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació de contrallum. 
Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/125.000 seg.
(CCIR). Detecció automàtica del tipus de lent. Muntatge de lents 
C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la càmera mitjançant 
visualització en pantalla (OSD).Disposa de tecnologia Bilinx. 400,00

CCT171030 Càmera FlexiDome II color CCD 1/4" amb òptica 3 mm.  
Dotada de CCD color en format d'imatge 1/4" amb lent fixa amb 
iris. Resolució horitzontal: 470 línies de TV. Control automàtic de 
guany: 20 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador 
electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg.(CCIR). 305,00

CCT171031 Càmera FlexiDome II color CCD 1/4" amb òptica 6 mm.  
Dotada de CCD color en format d'imatge 1/4" amb lent fixa amb 
iris. Resolució horitzontal: 470 línies de TV. Control automàtic de 
guany: 20 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador 
electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg.(CCIR). 305,00

IP
  €/U.

CCT012251 Càmera IP DINION 455 color CCD 1/3" NightSense  
Dotada de CCD color en format d'imatge 1/3". Resolució 
horitzontal: 540 línies de TV. Càmera de xarxa amb qualitat DVD 
de fins a 25/30 IPS a 4 CIF. Transmissió de flux triple per a un 
emmagatzemament eficient: MPEG-4 dual i JPEG simultanis. 
Power over Ethernet. Càmera IP híbrida amb sortides 
analògiques i Ethernet. Sensibilitat ampliada amb la funció 
NightSense, commutació a B/N en condicions d'il·luminació 
reduïda. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació 
de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 
1/125.000 seg.(CCIR). Detecció automàtica del tipus de lent. 
Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la 
càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD). 900,00
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CÀMERES 

 
   

CCT012252 Càmera IP DINION XF 495 color CCD 1/3" Dia/Nit  
Dotada de CCD color alt rendiment en format d'imatge 1/3". 
Tecnologia DSP de 15 bits amb cobertura dinàmica estesa XF-
Dynamic. Resolució horitzontal: 540 línies de TV. Càmera de 
xarxa amb qualitat DVD de fins a 25/30 IPS a 4 CIF. Transmissió 
de flux triple per a un emmagatzemament eficient: MPEG-4 dual i 
JPEG simultanis. Power over Ethernet. Càmera IP híbrida amb 
sortides analògiques i Ethernet. Alta sensibilitat. Càmera dia/nit 
avançada amb filtre IR de commutació mecànica. Control 
automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació de contrallum. 
Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/500.000 seg.
(CCIR). Detecció automàtica del tipus de lent. Muntatge de lents 
C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la càmera mitjançant 
visualització en pantalla (OSD). 1.400,00

B/N
  €/U.

CCT011104 Càmera DINION 335 B/N CCD 1/3"  
Dotada de CCD monocrom en format d'imatge 1/3". Resolució 
horitzontal: 380 línies de TV. Número de píxels: 512(H) x 582(V) 
PAL. Alta sensibilitat. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). 
Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 
seg. a 1/125.000 seg.(CCIR). Detecció automàtic del tipus de 
lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions 
de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD). Disposa 
de tecnologia Bilinx. 160,00

CCT011036 Càmera DINION 355 B/N CCD 1/3"  
Dotada de CCD monocrom en format d'imatge 1/3". Resolució 
horitzontal: 570 línies de TV. Número de píxels: 752(H) x 582(V) 
PAL. Alta sensibilitat. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). 
Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 
seg. a 1/125.000 seg.(CCIR). Detecció automàtica del tipus de 
lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions 
de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD). Disposa 
de tecnologia Bilinx. 290,00

CCT170020 Càmera FlexiDome I B/N CCD 1/4" amb òptica 3 mm.  
Dotada de CCD monocrom en format d'imatge 1/4" amb lent fixa 
amb iris. Resolució horitzontal: 380 línies de TV. Control 
automàtic de guany: 18 dB (màx). Compensació de contrallum. 
Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg.
(CCIR). 155,00

ÒPTIQUES
  €/U.

CCT032343 Òptica varifocal 3,5-8 mm amb iris automàtic  
Format d'imatge 1/3". Rang de l'iris F1.7-360. Control de l'iris: 4 
patilles, control DC. Control de l'enfocament i del zoom manual. 90,00

CCT032344 Òptica varifocal 5-50 mm amb iris automàtic  
Format d'imatge 1/3". Rang de l'iris F1.4-360. Control de l'iris: 4 
patilles, control DC. Control de l'enfocament i del zoom manual. 144,00

CCT032333 Òptica varifocal 3,5-8 mm amb iris manual  
Format d'imatge 1/3". Rang de l'iris F1.4 - tancamet. Control de 
l'iris, de l'enfocament i del zoom manual. 79,00

Càmera IP DINION XF 495 color 
CCD 1/3" Dia/Nit

Càmera DINION 335 B/N CCD 
1/3"

Càmera DINION 355 B/N CCD 
1/3"

Òptiques varifocals amb iris 
automàtic
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CÀMERES 

Òptiques zoom motoritzades 
amb iris automàtic

Suport de paret o sostre per a 
càmera interior

Càmera Envirodomo G3 amb 
suport paret

Càmeres Autodomo i Envirodomo 
G3

 
   

CCT032361 Òptica zoom motoritzada 6-60 mm amb iris automàtic  
Format d'imatge 1/3". Zoom 10x. Distància focal 6-60 mm. Rang 
de l'iris F1.4 - 360. Distància mínima de l'objecte 1,3 m. Control 
de l'iris: vídeo iris de 4 patilles. Control de zoom: motor 12 Vcc, 
velocitat motoritzada aprox. 8 seg. Control de l'enfocament: motor 
12 Vcc, velocitat motoritzada aprox. 5,5 seg. 500,00

CARCASSES
  €/U.

CCT034002 Suport de paret o sostre per a càmera interior  
Permet una àmplia articulació vertical i horitzontal mitjançant la 
ròtula orientable de que disposa. 11,20

CCT034051 Carcassa interior 9480 per a càmeres de vigilància  
Per a càmeres CCD de 1/4, 1/3 i 1/2 de polsada. Fabricada en 
polímer avançat i alumini. 69,00

CCT185012 Carcassa exterior VHK-W/ECKA per a càmeres de vigilància  
Per a càmeres CCD de 1/4, 1/3 i 1/2 de polsada. Fabricada en 
alumini. Inclou calefactor, para-sol i suport de paret. Protecció 
IP66. 122,00

AUTODOMOS I ENVIRODOMOS
Ubicada en interior de bombolla de protecció per a instal·lació en exterior. Grau de protecció 
IP66. Permet el gir en panoràmica continua de 360º i inclinació de pla horitzontal de 5º a 90º. 
Capacitat per a realitzar rondes de vigilància de fins a 99 preposicions. Dotada de sensor de 
imatge CCD HAD Exview de 1/4" (752x582 PAL). Òptica zoom de 18x (4,1-73,8 mm) F1.4 a 
F.3.0. Zoom digital 12x. Resolució 460 línies de TV (PAL). Funció dia/nit avançada amb filtre 
IR de commutació automàtica. Configurable de manera remota (bilinx, bifàsic, RS-232, RS-
485).  €/U.

CCT200064 Càmera Envirodomo G3 dia/nit amb suport cantonada  
  3.110,00

CCT200063 Càmera Envirodomo G3 dia/nit amb suport poste  
  3.110,00

CCT200062 Càmera Envirodomo G3 dia/nit amb suport paret  
  3.110,00

CCT200363 Càmera Envirodomo G3 dia/nit F.O. amb suport paret  
  4.020,00

CCT200164 Càmera Envirodomo G3 dia/nit autotrack amb suport 
cantonada  
  3.970,00

CCT950292 Càmera Envirodomo G3 dia/nit autotrack amb suport poste  
  3.870,00
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VIDEOGRAVADORS/MULTIPLEXORS 

DIVAR'S EASY
Permet gravació digital multiplexada de 3 a 16 canals de vídeo en disc dur de 80 a 640 Gb. 
Assignació automàtica de velocitats de gravació. Format de compressió: Wavelet. Tres perfils 
fixes (dia, nit i cap de setmana). Gravació, reproducció i arxiu simultanis. Imatges 
autentificades per a utilitzar com a prova. Software de visualització remota de gravacions i 
imatges en directe mitjançant connexió internet o LAN/WAN estàndard amb un màxim de 2 
usuaris simultanis. Una sortida de monitor i possibilitat de connexió de 1 teclat KBD. Control 
de càmeres autodomo. Disposa de gravador DVD integrat segons model.  €/U.

CCT039561 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 6E 80GB  
  2.170,00

CCT039591 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 9E 80GB  
  2.540,00

CCT039665 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 16E 320GB  
  3.840,00

CCT039765 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 6E 
320GB+DVD  
  3.280,00

CCT039795 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 9E 
320GB+DVD  
  3.530,00

CCT039867 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 16E 
640GB+DVD  
  4.850,00

DIVAR'S
Permet gravació digital multiplexada de 3 a 16 canals de vídeo en disc dur de 80 a 1000 Gb. 
Assignació automàtica de velocitats de gravació. Format de compressió: Wavelet. Gravació 
optimitzada amb 6 perfils dedicats. Gravació, reproducció i arxiu simultanis. Dotat de recerca 
intel·ligent. Imatges autentificades per a utilitzar com a prova. Software de visualització remota 
de gravacions i imatges en directe mitjançant connexió internet o LAN/WAN estàndard amb 
un màxim de 6 usuaris simultanis. Dos sortides de monitor (A i B) i possibilitat de connexió 
de fins 4 teclats KBD digital mitjançant expansor de teclats. Control de càmeres autodomos. 
Opció de gravació en disc dur extern a través de port SCSI. Tecnologia Bilinx per a ajustos de 
càmeres a través del cable coaxial i gravador DVD integrat segons model.  €/U.

CCT038631 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 6E 80GB  
  2.970,00

CCT038636 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 9E 160GB  
  3.843,00

CCT038643 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 320GB  
  5.514,00

CCT038644 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 600GB  
  6.431,00

CCT038851 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 6E 80GB+Bilinx  
  3.310,00

CCT038862 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 9E 160GB+Bilinx  
  4.203,00

CCT038873 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 320GB+Bilinx  
  6.079,00

CCT038874 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 600GB+Bilinx  
  7.070,00

CCT038831 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 6E 80GB+DVD  
  3.350,00

CCT038836 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 9E 160GB+DVD  
  4.230,00

CCT038843 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 320GB+DVD  
  5.878,00

CCT038844 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 600GB+DVD  
  6.846,00

Videogravadormultiplexor digital 
DIVAR EASY 6E 80GB

Videogravadormultiplexor digital 
DIVAR 9E 160GB

Videogravadormultiplexor digital 
DIVAR 16E 600GB

Videogravadormultiplexor digital 
DIVAR 16E 600GB+DVD

Videogravadormultiplexor digital 
DIVAR 9E 160GB+Bilinx
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VIDEOGRAVADORS/MULTIPLEXORS 

Videogravadormultiplexor digital 
DIVAR 16E 600GB+Bilinx+DVD

Videogravadormultiplexor digital 
DIVAR 16E 600GB+Bilinx

Teclat KBD digital

Videogravador digital IP/MPEG4 
DIBOS 30E 500GB+DVD

Videogravador digital 80GB 
DVR1A

 
   

CCT038881 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 6E 
80GB+Bilinx+DVD  
  3.720,00

CCT038892 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 9E 
160GB+Bilinx+DVD  
  4.740,00

CCT038903 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 
320GB+Bilinx+DVD  
  6.531,00

CCT038904 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 
600GB+Bilinx+DVD  
  7.426,00

TECLATS DE CONTROL
  €/U.

CCT038661 Teclat KBD digital  
Plug-and-play amb Divar's i sistemes de gestió de vídeo VIDOS. 
Tecles retroil·luminades i pantalles de fàcil lectura. Tecles 
programables per a accedir a menús específics del producte. 
Disposa de joystick amb funcions de posicionadors i zoom (PTZ) 
de velocitat variable i disseny resistent a l'aigua. 655,00

DIBOS
Gravador digital basat en PC de 18 a 30 canals de vídeo per a connexió de càmeres 
analògiques i fins a 32 càmeres/codificadors de vídeo de xarxa. Disposa de disc dur de 500 a 
1000 Gb i gravadora DVD per a exportació d'imatges i seqüències de vídeo. Compressió 
MPEG4. Permet emmagatzemar fins a 450/375 ips. Un sortida de monitor de vídeo i una 
sortida de monitor de PC. Exclusiva interface gràfica d'usuari que permet visualitzar imatges 
en viu o en diferit des de varis sistemes remots al PC o en un altra sistema DiBos. 
Visualització i accés remot mitjançant explorador Web.  €/U.

CCT038946 Videogravador digital IP/MPEG4 DIBOS 18E 500GB+DVD  
  8.240,00

CCT950496 Videogravador digital IP/MPEG4 DIBOS 24E 500GB+DVD  
  9.620,00

CCT950538 Videogravador digital IP/MPEG4 DIBOS 30E 500GB+DVD  
  10.990,00

CCT038951 Videogravador digital IP/MPEG4 DIBOS 30E 1000GB+DVD  
  12.490,00

VIDEOGRAVADORS
  €/U.

CCT239015 Videogravador digital 80GB DVR1A  
Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació digital en disc dur 
de 80 Gb. Recerca ràpida per data/hora, esdeveniments d'alarma 
i llistat de gravació. Gravació ininterrompuda en mode continu o 
en mode de lapse de temps durant una setmana o més. 
Exportació d'imatges i videoclips a suport Compact Flash 
mitjançant ranura per a targeta integrada. Visualització remota de 
gravacions i imatges en directe mitjançant navegador Web. 
Compressió de vídeo M-JPEG. 865,00
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VIDEOGRAVADORS/MULTIPLEXORS 

 
   

CCT239005 Videogravador digital 160GB DVR1C  
Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació digital en disc dur 
de 160 Gb. Recerca ràpida per data/hora, esdeveniments 
d'alarma i llistat de gravació. Gravació ininterrompuda en mode 
continu o en mode de lapse de temps durant una setmana o més. 
Exportació d'imatges i videoclips a suport Compact Flash 
mitjançant ranura per a targeta integrada. Visualització remota de 
gravacions i imatges en directe mitjançant navegador Web. 
Compressió de vídeo M-JPEG. 1.300,00

CCT035631 Videogravador digital 4 E/80GB DVR4C  
Permet gravació ininterrompuda en temps real de 4 canals de 
vídeo i àudio. Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació 
digital en disc dur de 80 Gb. Gravació i reproducció simultànies. 
Recerca ràpida per data/hora, esdeveniments d'alarma i llista de 
gravació. Exportació d'imatges i videoclips mitjançant port USB a 
través de Memòria Stick per a USB. Visualització remota de 
gravacions i imatges en directe mitjançant connexió internet o 
LAN/WAN estàndard. Compressió de vídeo MPEG4. 1.595,00

CCT035632 Videogravador digital 4 E/160GB DVR4C  
Permet gravació ininterrompuda en temps real de 4 canals de 
vídeo i àudio. Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació 
digital en disc dur de 160 Gb. Gravació i reproducció simultànies. 
Recerca ràpida per data/hora, esdeveniments d'alarma i llista de 
gravació. Exportació d'imatges i videoclips mitjançant port USB a 
través de Memòria Stick per a USB. Visualització remota de 
gravacions i imatges en directe mitjançant connexió internet o 
LAN/WAN estàndard. Compressió de vídeo MPEG4. 1.974,00

Videogravador digital 160GB 
DVR1C

Videogravador digital 4 E/80GB 
DVR4C

Videogravador digital 4 E/160GB 
DVR4C
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MONITORS 

Monitor LCD color 15"

Monitor LCD color 17"

Monitor LCD color 20"

Monitor de vídeo color 14"

COLOR
  €/U.

CCT022156 Monitor LCD color 15"  
Disseny compacte. Resolució de 1024x768 píxels, 450 línies de 
TV. Àrea d'imatge visible 38 cm (15"), mesurada en diagonal. 
Relació ample/alt 4:3. Luminància 250 cd/m2. Relació de contrast 
400:1. Entrades de L/C (S-vídeo) i vídeo compost. Entrada VGA 
analògica. Visualització en pantalla (OSD) per a configuració i 
ajust. 50% menys de consum que els monitors CRT 
convencionals. 900,00

CCT022157 Monitor LCD color 17"  
Disseny compacte. Resolució de 1280x1024 píxels, 500 línies de 
TV. Àrea d'imatge visible 43 cm (17"), mesurada en diagonal. 
Relació ample/alt 4:3 (vídeo compost), 5/4 (VGA). Luminància 
300 cd/m2. Relació de contrast 450:1. Entrades de L/C (S-vídeo), 
vídeo compost i àudio. Entrada VGA analògica. Visualització en 
pantalla (OSD) per a configuració i ajust. 50% menys de consum 
que els monitors CRT convencionals. 1.075,00

CCT022158 Monitor LCD color 20"  
Disseny compacte. Resolució 500 línies de TV. Àrea d'imatge 
visible 51 cm (20"), mesurada en diagonal. Relació ample/alt 4:3. 
Luminància 500 cd/m2. Relació de contrast 500:1. Entrades de 
L/C (S-vídeo), vídeo compost en bucle i entrades d'àudio. Entrada 
VGA analògica de 800x600 màx. Escalable mitjançant software a 
1024x768. Visualització en pantalla (OSD) per a configuració i 
ajust. Blocatge per al control del panell frontal. 50% menys de 
consum que els monitors CRT convencionals. 1.600,00

CCT022116 Monitor de vídeo color 14"  
Proporciona una resolució de 400 línies de TV. Dimensions de 
pantalla de 36 cm (14"). Detecció automàtica de senyals PAL. 
Controls en el panell frontal. Coberta metàl·lica per a minimitzar 
interferències. Disposa de dos entrades de vídeo compost en 
bucle amb connectors BNC, commutadors d'impedància i 
entrada d'àudio. 408,00

CCT022121 Monitor de vídeo color 21"  
Proporciona una resolució de 550 línies de TV. Dimensions de 
pantalla de 53 cm (21"). Detecció automàtica de senyals PAL. 
Visualització en pantalla (OSD) per a configuració i ajust. Coberta 
metàl·lica per a minimitzar interferències. Disposa de dos 
entrades de vídeo compost en bucle amb connectors BNC, 
commutadors d'impedància i entrada d'àudio. 681,00

B/N
  €/U.

CCT021010 Monitor de vídeo monocrom 12"  
Proporciona una resolució de 800 línies de TV. Dimensions de 
pantalla de 30 cm (12"). Controls en el panell frontal. Coberta 
metàl·lica per a minimitzar interferències. Disposa de dos 
entrades de vídeo compost en bucle amb connectors BNC. 206,00

CCT021105 Monitor de vídeo monocrom 17"  
Proporciona una resolució de 900 línies de TV. Dimensions de 
pantalla de 43 cm (17"). Controls en el panell frontal. Coberta 
metàl·lica per a minimitzar interferències. Disposa de dos 
entrades de vídeo compost en bucle amb connectors BNC. 385,00
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TRANSMISSIÓ DE VÍDEO CCTV 

TRANSMISSIÓ FIBRA ÒPTICA
  €/U.

CCT950136 Unitat de transmissió de vídeo per fibra òptica d'un canal  
  270,00

CCT950138 Unitat de transmissió de vídeo bifase por fibra òptica  
  905,00

CCT950139 Unitat de recepció de vídeo bifase por fibra òptica  
  905,00

CCT950361 Unitat de transmissió de vídeo amb fibra òptica de quatre 
canals  
  1.655,00

CCT950362 Unitat de transmissió de vídeo por fibra òptica de 4 canals 
19"  
  1.655,00

CCT260025 Rack 19" per a fibra òptica  
  840,00

TRANSMISSIÓ IP
  €/U.

CCT950512 Codificador VIP 1X monocanal de doble flux MPEG4  
Dispositiu ultra compacte que proporciona MPEG-4 d'alta qualitat 
amb resolució D1/4CIF/2CIF total/mitja D1/CIF/QCIF. Disposa de 
gravació USB e iSCSI, transmissió de doble flux per a 
emmagatzematge eficient, entrades de alarma, sortida de relé, 
interface Fast Ethernet, port sèrie de dades i possibilitat de POE 
(power over Ethernet). 890,00

CCT950513 Codificador VIP 2X de 2 canals de doble flux MPEG4  
Dispositiu ultra compacte que proporciona MPEG-4 d'alta qualitat 
amb resolució D1/4CIF/2CIF total/medio D1/CIF/QCIF. Disposa 
de gravació USB e iSCSI, transmissió de doble flux per a 
emmagatzematge eficient, entrades de alarma, sortida de relé, 
interface Fast Ethernet, port sèrie de dades i possibilitat de POE 
(power over Ethernet). 1.310,00

CCT950535 Descodificador VIP XD de flux únic/quatre canals MPEG4  
Dispositiu ultra compacte que permet reproduir vídeo codificat 
MPEG4 i MPEG2 amb resolució D1/4CIF/2CIF total/medio 
D1/CIF/QCIF. Disposa d'interface Fast Ethernet, entrades 
d'alarma i sortida de relé, i port sèrie de dades. 1.170,00

CCT950534 Codificador VideoJet 8008 8 canals MPEG4 i 250 GB disc 
dur  
Transmissió de doble flux per canal. 25 IPS a tots els canals amb 
resolució 4CIF/D1 total. Disposa d'emmagatzematge en disc dur 
intern, Gigabyte Ethernet, 10 entrades d'alarma i port sèrie de 
dades. 6.810,00

Rack 19" per a fibra òptica

Codificador VIP 1X monocanal de 
doble flux MPEG4

Codificador VIP 2X de 2 canals 
de doble flux MPEG4

Descodificador VIP XD de flux 
únic/quatre canals MPEG4

Codificador VideoJet 8008 8 
canals MPEG4 i 250 GB disc dur
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