
Noční snímky jsou černobílé, snímky pořízené 
bez osvětlení jsou barevné. Pořízené záznamy 
jsou ukládány buď na SD/SDHC paměťovou kartu 
o maximální kapacitě až 32GB. Tato fotopast 
podporuje také ukládání na WiFi SD kartu o 
maximální kapacitě až 32GB. 

Displej a ovládací prvky jsou umístěny pod krytem 
v zadní části, díky čemuž je nastavování fotopasti 
snadné a rychlé bez potřeby rozebírání krytu. 
Konfigurace je možná v menu fotopasti (v 
českém jazyce) pomocí šestice vestavěných 
tlačítek. 

Fotopast SG-880V má velice nízkou spotřebu 
energie (meně než 300μA) ve sledovacím stavu 
(až 6 měsíců ve stand-by provozu). Napájení 
zařízení zajišťuje 8ks AA baterií nebo externí 
napájecí zdroj (12V DC). Instalace fotopasti je 
možná pomocí stativu nebo dodávaného popruhu. 

Fotopast je vyrobena v maskovaném provedení v 
robustním uzamykatelném krytu se stupněm krytí 
IP 66. 
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SG-880V = Robustní fotopast,s rozlišením 
12Mpx určená pro vnitřní a venkovní prostředí 

,používá zcela neviditelný přísvit o vlnové délce 
940nm s dosahem za úplné tmy do 25 metrů, 
skryté navíc černou clonou, díky kterému je 
fotopast nenápadná při nočním snímání– 

ideální na zloděje a na ochranu majetku, ale i 
na sledování zvěře! Fotopast s integrovaným 

barometrem! 

Zařízení je schopno pořizovat foto snímky a 
video záznamy ve vysokém rozlišení  na 
základě detekce pohybu ve střeženém prostoru 
nebo dle nastaveného časovače ve velmi 
krátkém čase (0,8 s). Přistroj je aktivován 
jakýmkoli pohybem člověka (nebo zvířat), v 
jejím zorném poli, které je neustále 
monitorováno pomoci vysoce citlivého 
pohybového čidla (PIR). Kamera má vysokou 
kvalitu snímaní (až 12 mega pixelů) a vedle 
snímků může zaznamenávat i video 
sekvence se záznamem zvuku !! 

Přistroj je vybaven integrovaným IR přísvitem 
(s 36 LED diodami pro noční snímání), které 
pracuje v neviditelném infračerveném spektru. 
Toto světlo umožňuje zhotovení jasných 
obrázků a videosekvencí i ve tmě, v noci nebo 
při nedostatku denniho světla. 

 

 

S P E C I F I K A C E  P R O D U K T U  

Model : SG-880V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací prosím 

kontaktujte naší technickou 

poradnu nebo navštivte naše 

webové stránky: 

www.alarmsecurity.cz 

 

Fotopast SG-880V Bestquard CZ 
MODEL: SG-880V 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Použití: Vnitřní a venkovní 

Snímací senzor 12.0  Mega Pixels Color CMOS 

Maximální rozlišení: 4000 x 3000 bodů 

Objektiv: Zorné pole: FOV=60°,Ohnisková vzálenost: F=2,4,  Automatický IR filtr 

IR přísvit: 36x LED o vlnové délce 940nm, <25m / 75ft 

LCD displej: Integrovaný barevný „2,0" TFT displej 

Vestavěná klávesnice: ANO, 6 tlačítek 

Paměť (Úložiště): WIFI SD/SDHC karta (max.32GB) / SD/SDHC karta (max. 32GB)  / 

Rozlišení snímku: 12MP=4000x3000  /  8MP=3840x2160  /  5MP=2944x1656  / 
2MP=1920X1080 (JPEG) 

Rozlišení videa: HD:1920x1080, 15fps  / 1080x720, 30fps (AVI) 

Záznam zvuku: ANO 

Digitální zoom: 2x, 3x, 4x 

Aktivační čas záznamu (rychlost spouště): 0,6-1s 

Počet snímků na aktivaci PIR: Nastavitelný ( 1 - 9) 

Časovač: Nastavitelný / Aktivace fotopasti pouze v určitém časovém rozpětí 
každého dne. Pokud nastavíte na pozici ON a stisknete tlačítko “OK”, 
máte možnost nastavit hodinové rozmezí, od kdy do kdy má být fotopast 
aktivní . 

Operační rozsah: Den (barevně) / noc (černobíle) 

Kamera+video ANO 

Délka video  záznamu: Nastavitelná (5 - 90s) 

Ochrana heslem: ANO (kombinace 5 číslic) 

ID fotopasti: Natavitelné (4x číslice, 26 x písmena) 

Funkce Web kamery: ANO 

Režimy/módy pro nastavení fotopasti: 5 režimů:   Foto / Video / Time Lapse / Hybridní mód (foto+video) / 
Detekce pohybu 

Funkce TIME LAPSE (časosběr): ANO (Nastavitelná 10s – 24 hodin)  / V režimu TIME LAPSE kamera 
automaticky zaznamenává obrázky  v nastavených intervalech, to 
umožňuje sledovat velmi rozsáhlé plochy, které nemohou být sejmuty 
PIR čidlem. Vhodné pro drobné a studenokrevné živočichy atd. 

Funkce PIR detekce: ANO/NE  (Nastavitelné) 

Funkce detekce pohybu: ANO (jen pro video) . Vhodné pro drobné a studenokrevné živočichy atd. 

Časový otisk: ANO/NE ( Otisk data, času, teploty,  měsíční fáze , zeměpisná šířka, 
zeměpisná délka, název kamery na každém snímku nebo videu (lze 
vypnout). 

Integrovaný barometr: ANO 

Napájení: 8x AA baterie nebo externí síťový zdroj (12V DC) 

Pohotovostní režim: cca 6 měsíců (8x AA baterie) 

Proudový odběr: Pohotovostní režim: < 0.3mA  /  Provozní režim: 170mA  / Provozní 
režim +IR přísvit < 460mA 

Úsporný režim: ANO, po 30 vteřinách bez stisku klávesnice 

Upozornění při vybité baterii: ANO 

Rozhraní: TV výstup (NTSC,PAL),USB, SD slot, externí napájení 12V DC 

Montáž: Uchycení popruhem (součást balení),  stativ (není součástí balení) 

Krytí (Voděodolnost): IP66 

Provozní podmínky (teplota/vlhkost): -30°C  /  +60°C     / 5% - 90% 

Rozměry: 138 x 108 x 78 mm   ( Váha: 385g (bez baterií),  /  Váha: 575g (s 
bateriemi) 

Jazyky: čeština, angličtina, němčina, ruština, francouzština, japonština, 
švédština   

S P E C I F I K A C E  P R O D U K T U  

   Model : SG-880V 
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TECHNICKÉ PARAMETRY:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 TECHNICKÉ PARAMETRY: 

 
Použití: Vnitřní 

Provozní napětí: 230 – 240V, 50Hz 

Osvětlovací 

prostředky: 

7 SMD LED (SMD=surface mounted 

device) , na každé hlavě bodového světla 

(LED nejsou vyměnitelné) 

Jmenovitý příkon: 1 x 3,5W 

Účiník: 0,47 

Odběr jmenovitého 

proudu: 
32 mA 

Ochranná třída: I 

Druh ochrany: IP20 

Pohybové čidlo-

dosah: 
cca 3m 

Pohybové čidlo-úhel 

snímání: 
cca 80-100° 

Doba svícení při 

 
 
 
 

Provozovatel internetového obchodu 

Pavel Kučera 

Majdalena 100 

378 03 Majdalena 

Tel: 605 946 699 

e-mail: info@alarmsecurity.cz 


