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Camera επιτήρησης μέσα από το Δίκτυο του 
Ρεύματος 

 

 

• Απλούστατη Εγκατάσταση  

• Λήψη Εικόνας από Παντού Τοπικά & Μέσω 

Internet 

• Νυχτερινή Επιτήρηση με Υπέρυθρες 

• Επιπλέον Software που υποστηρίζει μέχρι   

4 κάμερες ταυτόχρονα 

• Καταγραφή με Ανίχνευση Κίνησης 

• Ειδοποίηση με E-Mail σε περίπτωση Κίνησης 

• Προγραμματιζόμενη Καταγραφή 
 

Η Crypto PLC14E αποτελεί την ιδανική λύση για απομακρυσμένη επιτήρηση και καταγραφή 
και είναι σχεδιασμένη, τόσο για το σπίτι όσο και για εταιρικές εφαρμογές! 
 
Με την PLC14E μπορείτε να μεταφέρετε εικόνα μέσα από το υπάρχον δίκτυο ρεύματος, χωρίς 
επιπλέον καλώδια. Η εγκατάσταση είναι μια απλούστατη διαδικασία: τοποθετείτε την συσκευή 
στην υποδοχή ρεύματος και βλέπετε εικόνα στον υπολογιστή σας που μπορεί να βρίσκεται είτε 
στον ίδιο χώρο, είτε μακριά μέσω Internet.  
 
Τα παρακάτω σχήματα δείχνουν τις δύο αυτές περιπτώσεις. Στην επιτήρηση χώρου μέσω τοπικού 
δικτύου (LAN), χρειάζεστε την κάμερα PLC14E και το Crypto Powerline Ethernet Adapter 
PL14E στην πιο κοντινή πρίζα που είναι ο υπολογιστής σας. Στην επιτήρηση χώρου από μακριά 
(μέσω Internet), χρειάζεστε την κάμερα PLC14E, τον Crypto ADSL Router F320 και το Crypto 
Powerline Ethernet Adapter PL14E. Στην συνέχεια, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν είστε, 
μπορείτε από τον υπολογιστή σας (ή το notebook) να παρακολουθείτε τον χώρο σας μέσω 
Internet. Η επιτήρηση του χώρου γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, μια και η κάμερα PLC14E διαθέτει 
υπέρυθρες για νυχτερινή λήψη. 
 

Επιτήρηση μέσω Τοπικού Δικτύου Επιτήρηση μέσω Internet 
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Η ευελιξία της PLC14E είναι ακόμη 
μεγαλύτερη με το επιπλέον πρόγραμμα 
διαχείρισης που διαθέτει. Από έναν 
υπολογιστή, μπορείτε να ελέγξετε μέχρι 4 
κάμερες ταυτόχρονα και να καταγράψετε 
video στον σκληρό σας δίσκο (manual 
recording). Αν λείπετε από το σπίτι ή το 
γραφείο, τότε δεν έχετε παρά να ρυθμίσετε 
την PLC14E για να αρχίσει την καταγραφή 
σε μία συγκεκριμένη ώρα (scheduled 
recording) ή να ενεργοποιήσετε το 
σύστημα ανίχνευσης κίνησης που διαθέτει 
(motion detection). Η PLC14E θα 
καταγράψει ότι κινείται στον χώρο που έχετε 
επιλέξει και επιπλέον θα σας ειδοποιήσει 
στέλνοντας σας φωτογραφία στο E-Mail 
σας!  

 
Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης 
και καταγραφής, εύκολα, γρήγορα και χωρίς περιττά καλώδια και επιπλέον έξοδα. Με την Crypto 
PLC14E, θα είστε πάντοτε ενημερωμένοι για οτιδήποτε συμβαίνει σον χώρο που επιτηρείτε! 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Camera Specifications 
• CMOS Sensor 
• VGA Resolution: 652x492 
• Max Frame Rate: 10frames at 25MHz Master 
Clock (VGA) 
• Real Time Base Line JPEG Compression 
 
Standards Supported 
• 14Mbps Homeplug Standard 
 
Data Modulation Type 
• OFDM – 84Carrier 
• CSMA / CA 
• Automatic Channel Adaptation 
 
Security 
• DES Encryption (56bits) 
 
LED Indicators 
• Link: Powerline Network Connection 
• RX: Receiving Data 
• TX: Sending Data 
• Power: Power Supply  

Data Connection Specifications 
• Transmission Rate: 14Mbps 
• Frequency Band: 4,3MHz – 20,9MHz 
 
Interface 
• Standard EU Plug  
 
Power Supply 
•  230V AC supply from socket 
 
OS compatibility  
• Win 98/98SE/Me/2000/NT/XP 
• Linux (via Ethernet Port) 
 
Physical Specifications (without Stand) 
• Dimensions: 76mm x 131mm x 42mm 
• Weight: 187g 
 
Environmental Specifications 
• Temperature: 0oC - 45oC 
• Humidity: 10% - 90% 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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