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AVer SVC100 / SVC500 
Końcówka / Mostek 6 lokalizacji 
 

Zawartość opakowania 
 Jednostka centralna (kodek) 
 Kamera eCam PTZ III  
 Mikrofon dookólny SVC 
 Pilot zdalnego sterowania 
 Zasilacz 
 Okablowanie podstawowe 
 Karta gwarancyjna 
 Instrukcja 

Komunikacja 
 Standardy H.323, SIP, SIP TLS 
 Microsoft Lync 2013, Skype for Business 2015 
 Mostkowanie połączeń H.323, SIP, Microsoft Lync 

2013, Skype for Business 2015 
 Przepustowość 64Kbps ~4Mbps 
 Sieć LAN (10/100/1000) 
 Ręczne ustawienia sieci 

Kamera 
 eCam PTZ III  
 2-megapixel CMOS sensor 
 12X zoom optyczny / 18X zoom całkowity 
 PTZ: ±110° poziom; +25°/-25° pion 
 72° FOV (poziom); 43° FOV (pion);  

82° FOV (po przekątnej) 

Wspierane rozdzielczości 
 FullHD (1920 x 1080), do 60fps 
 720p (1280 x 720) 
 480p (848 x 480) 
 4CIF (704 x 576) 
 CIF (352 x 288) 
 SIF (352 x 240) 
 Wszystkie rozdzielczości wspierają min. 30fps 

Rozdzielczość dodatkowych treści  
 Dla portu HDMI: 
- FullHD (1920 x 1080) 
- 720p (1280 x 720) 
- D1 (720 x 480) 
- SXGA (1280 x 1024) 
- XGA (1024 x 768)  
- SVGA (800 x 600)  
- VGA (640 x 480) 

 Dla portu DVI (cyfrowy): 
- FullHD (1920 x 1080) 
- 720p (1280 x 720) 
- D1 (720 x 480) 
- SXGA (1280 x 1024) 
- XGA (1024 x 768)  
- SVGA (800 x 600)  
- VGA (640 x 480) 

 Rozdzielczość wyjściowa 
- Do FullHD (1920 x 1080), do 60fps 

Standardy wideo 
 H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261 
 H.239 dual video  
 BFCP dla dodatkowej treści 
 RTMP dla streamingu (np. na YouTube) 

Efekty wideo 
 Odszumianie 3D 

Wejścia wideo 
 Dla kamery podstawowej (eCam PTZ III) 
 HDMI dla drugiej kamery 
 DVI-I/VGA dla prezentacji (dodatkowa treść) 
 HDMI dla prezentacji (dodatkowa treść) 

Wyjścia wideo 
 HDMI x 2 

Standardy audio 
 G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C, AAC-LD 

Efekty audio 
 Automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC) 
 Zaawansowana redukcja szumów 
 Usuwanie echa akustycznego (AEC) 

Wejścia audio 
 Dla mikrofonu SVC (daisy chain do 4 mikrofonów) 
 HDMI 
 Wejście liniowe (3.5 mm) 

Wyjścia audio 
 HDMI x 2 
 Wyjście liniowe (3.5 mm) 

Inne wspierane standardy 
 H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460 
 SRTP, H.235 

Interfejs użytkownika 
 Obsługa interfejsów na jeden lub dwa monitory 
 Ergonomiczny interfejs (22 wspierane języki: angielski, 

chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, duński, 
holenderski, fiński, francuski, niemiecki, węgierski, 
włoski, japoński, koreański, norweski, polski, 
portugalski (Brazylia), rumuński, rosyjski, hiszpański, 
szwedzki, tajski, turecki) 

 Wyświetlanie/edycja nazwy lokalizacji 

Sieć 
 10/100/1000Mbps 
 NAT/firewall (H.460) 
 System odzyskiwania utraconych pakietów (HELPeR™) 
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 API przez Telnet 
 Wsparcie dla Wake-on-LAN (WOL)  
 Wsparcie dla IPv4 i IPv6  
 Narzędzia do testowania sieci 
 System Quality of service (QoS) 
 VLAN (802.1Q / 802.1P) 
 EAP 802.1x 

Bezpieczeństwo 
 AES (Advanced Encryption Standard)  

function (128-bitów) 
 Zabezpieczenie hasłem ustawień systemowych 
 Zabezpieczenie hasłem zdalnej obsługi jednostki 

Zdalna obsługa (interfejs webowy) 
 Zdalne zarządzanie przez przeglądarkę 
 Monitoring na żywo  
 Zdalna aktualizacja systemu 
 Zarządzanie książką adresową  
 Przywracanie ustawień systemowych 
 Eksportowanie historii połączeń 

Dodatkowe funkcjonalności  
 Nagrywanie spotkań  
- Nagrywanie spotkań oraz nagrywanie offline 
- Zapis bezpośrednio na pamięci USB 
- Wbudowana pamięć 32GB 
- Zmiana layout’u podczas odtwarzania 
- Specjalny odtwarzacz umożliwiający 

konwertowanie do formatów .mov oraz .mp4 
 Oprogramowanie EZMeetup  
- 30-dniowy darmowy okres próbny 
- Wykorzystanie kodeków wideo H.264 
- Rozdzielczość odbierana: do FullHD, do 30fps 
- Rozdzielczość wysyłana: do FullHD, do 30fps 
- Współdzielenie treści, przechwytywanie  

i nagrywanie 
 Aplikacja EZDraw  
- Importowanie plików .JPG, .PNG, .GIF i .BMP 
- Eksportowanie plików .PNG 
- Maksymalnie 10 podłączonych aplikacji 

 Wsparcie wyświetlania na dwóch monitorach 

 Szybkie wybieranie (10 pozycji) 
 Programowalne presety kamery (100 pozycji) 

 Aktualizacja oprogramowania przez USB 
 Wygaszacz ekranu i automatyczne wyłączanie 
 Wsparcie dla Network Time Protocol (NTP) 
 Szybkie zrzuty ekranu 
 Rozmowy grupowe 
 Wsparcie dla rozmów głosowych SIP 
 Oprogramowanie ScreenShare 
 Oprogramowanie VCLink 
 Wyświetlanie obrazów z dwóch kamer (Side-by-Side) 
 Obsługa i ustawienia urządzeń typu iSCSI 

Zasilanie 
 AC 100V ~240V, 50/60Hz 
 Pobór energii: EIAJ 12V, 6.25A 

Dane środowiskowe 
 Temperatura funkcjonowania: 0 ~40°C 
 Wilgotność: 20% ~80% 
 Temperatura przechowywania: -20 ~60°C 
 Wilgotność przechowywania: 20% ~80% 

Wymiary i waga 
 Rozmiar opakowania: 422 x 336 x 374mm 
 Waga urządzenia wraz z opakowaniem: 8.88kg 
 Wymiary jednostki centralnej 320 x 267.4 x 37.3mm 
 eCam PTZ III: 205 x 205 x 195mm 
 Mikrofon SVC: 144.8 x 128.45 x 27.8mm 

Akcesoria opcjonalne 
 Dodatkowy mikrofon SVC 
 Uchwyt sufitowy do kamery eCam PTZ III 
 Konwerter USB do RS232 

Rozszerzenia oprogramowania 
 Możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych lokalizacji 

o dodatkowe punkty: 2,4,6,8 lub 10.  
Maks. liczba obsługiwanych lokalizacji: 16. 

Gwarancja 

 Specjalna gwarancja 3+2 - 3 lata w standardzie, 2 
dodatkowe lata po rejestracji urządzenia na stronie 
aver.com. Szczegóły u dystrybutora.  

 

  eCam PTZ III  

 

Wygląd jednostki centralnej (kodek) 

 

Panel przedni  

 

Panel tylni 

 
 


