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Artyku  promocyjny

Wiele gospodarstw domowych posiada dost p

do Internetu, a coraz wi cej z nich równie

ma  sie  lokaln , najcz ciej bezprzewodo-

w . Wykorzystuj c tak  sie  i kamery Edimax 

mo emy stworzy  prosty system monitoringu. 

A dzi ki us udze Plug’n’View nie musimy ju

konfigurowa  routera, eby uzyska  podgl d

obrazu z kamery z ka dego miejsca na wie-

cie. Wystarczy po czenie z Internetem, ta-

blet lub smartfon oraz zainstalowana na nim 

aplikacja EdiView.

Posiadaj c sie  bezprzewodow  nie mu-

simy montowa  dodatkowego okablowania. 

Kamery Edimax mo emy pod czy  do sieci 

bezprzewodowej i uzyska  z nich obraz w ci -

gu kilku minut. W ma ym mieszkaniu lub gdy 

chcemy monitorowa  ma y obszar 

mo emy u y  bezprzewodowych 

kamer IC-3100W. Zainstalowane 

w odpowiednim miejscu pozwo-

l  uzyska  obraz monitorowane-

go pokoju, korytarza czy klatki 

schodowej. Je li chcemy mie

podgl d wi kszego obszaru 

lub nie mo emy zamontowa

kamer w dogodnym miejscu, 

rozwi zaniem s  bezprze-

wodowe kamery Edimax 

np.: IC-7100W z ruchomym 

obiektywem.

Gdy wyje d amy na d u ej,

lub gdy zale y nam na monitoringu 

równie  w nocy mo emy zastoso-

wa  kamery pozwalaj ce uzy-

ska  wyra ny obraz przy s a-

bym o wietleniu lub przy jego braku. Idealnym 

rozwi zaniem s  kamery Edimax z serii 

IC-3110 i IC-7110, które posiadaj  wbudowane 

diody podczerwieni. Edimax posiada w swo-

jej ofercie równie  kamery zewn trzne, któ-

re maj  zastosowanie, gdy chcemy mie  pod-

gl d na to, co dzieje si  na zewn trz budynku. 

W takich warunkach wietnie sprawdz  si  ka-

mery IR-113E, wyposa one w py o- i wodosz-

czeln  obudow , a tak e diody podczerwieni 

o wietlaj ce obszar nawet do 25 metrów.

Wszystkie wymienione w artykule kame-

ry maj  mo liwo  zapisywania na kart  SD 

zdj  lub krótkich filmów, w momencie gdy 

kamera wykryje ruch w swoim polu widze-

nia. Kamery mog  równie  wysy a  zapisane 

zdj cia na adres mailowy. Kamera oczywi-

cie natychmiast powiadomi nas o ka dym 

wykryciu ruchu.

Do kamer do czane jest oprogramowanie 

IPCam Surveillance, które po zainstalowa-

niu na komputerze umo liwia nie tylko pod-

gl d z szesnastu kamer, ale równie  ci g y

zapis. Dzi ki czemu, nagrania mo emy spo-

kojnie obejrze  po powrocie do domu z pra-

cy b d  urlopu.

Kamery Edimax – dom pod kontrol
yjemy w niepewnych i niebezpiecznych czasach. Coraz wi ksza obawa 

o nasze mienie, a przede wszystkim o nasze rodziny, sk ania nas do instalo-

wania ma ych systemów monitoringu w naszych domach. Edimax, tajwa ski 

producent urz dze  sieciowych, posiada w swojej ofercie rozwi zania u a-

twiaj ce stworzenie takiego systemu.
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