
COMPRESSÃO DE GRAVAÇÃO

SENSOR DE IMAGEM

LENTE / ÂNGULO DE VISTA

SENSIBILIDADE DE BAIXA LUZ

IR RANGE

AJUSTES DE IMAGEM

CONECTIVIDADE SEM FIO

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

UMIDADE OPERACIONAL

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA

- 1A

DIMENSÕES (C x L x A)

REQUISITOS

POTÊNCIA

- 1 A

REDE

Obtenha alertas de vídeo mais inteligentes e vídeo ao vivo e gravado de alta qualidade com o 

ADC-V523. A análise de vídeo poderosa daAlarm.com pode detectar e alertá-lo sobre pessoas, 

veículos e animais que entram em sua propriedade. Com um amplo campo de visão, visão 

noturna e High Dynamic Range (HDR), o ADC-V523 permite que você veja o que é importante - 

independentemente da hora do dia ou das condições de iluminação. Emparelhe com um 

StreamVideo Recorder Alarm.com para gravação local 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou 

com um sistema de segurança Alarm.com para gravações de clipes acionados por sensor de 

alarmes baseados em nuvem (hardware adicional necessário).

Câmera de vídeo WI-FI interna 1080p 
com HDR

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
• Adaptador de energia

• Montando hardware

RECURSOS

• Campo de visão de 117 °

• Alta faixa dinâmica (HDR)
• Áudio bidirecional

• Conexão Ethernet ou
Wi-Fi (2,4 GHz ou 5 GHz)

Funciona com o Alarm.com
site do cliente e aplicativo móvel

Análise de vídeo, detecção de movimento de 

vídeo e acionado por sensor

clipes salvos na nuvem 
Gravação a bordo com
Smart View

GUIA LED

•

•

•

LED STATUS

Desligado

Piscando vermelho

Piscando Verde

Sólido Verde

Piscando Azul

Piscando Branco

Sólido vermelho

Alternando
vermelho e Verde

DESCRIÇÃO

Desligar

Ligar, câmera inicializando

Conexão de rede local

Conectado a Alarm.com

Modo WPS

Modo de ponto de acesso Wi-Fi

Sem conexão local ou Internet

Câmera redefinida para o padrão de fábrica

LED DE STATUS

DIFICULDADE
DOENÇA

FÁBRICA
REDEFINIR
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ADC-V523

802.11 b / g / n / ac 2,4 e 5 GHz


