
SmartEye Precision HD

SmartEye Precision HD er et avansert digitalkamera i full HD. 
Det lysfølsomme kameraet filmer både oppover og nedover i 
merden, og leverer svært gode undervanns videobilder selv i 
dypet og i mørke merder ved hjelp av autofokus, zoom, adaptiv 
støyreduksjon, autojustert fargebalanse og høykvalitets linse.

Kameraet leveres som en integrert del av det nye 
kontrollsystemet AKVAconnect 4.0 og kan styres via nettleser 
gjennom trådløs videooverføring. Fokus på brukeropplevelse 
og forenkling av arbeidsoppgavene til røkteren står sentralt.

Pan/tilt-modulene gir 360 graders bevegelse for full 
oversikt, og kameraet kommer med innebygde dybde- og 
temperatursensorer. Kombinert med et av våre vinsjsystem, 
gir SmartEye Precision HD full oversikt over hva som foregår, 
både når det gjelder fôringsrespons og fiskens tilstand.

WEBBASERT: SmartEye Precision 
HD leveres som en integrert del av 
kontrollsystemet AKVAconnect 4.0. 
Kamera kan styres via nettleser og 
systemet konfigureres etter behov. 

Digitalkamera i full HD som styres fra nettleser og som gir 
skarpe undervanns videobilder selv i vanskelige lysforhold.

www.akvagroup.com
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Kameraspesifikasjoner

Farge opp/ned

Type

Oppløsning

Min. belysning

Synsvinkel

Kabel

Dybderating

Strøm

Vekt, kamera + kabel

Farge/Farge

Digital

Full HD (1920x1080) 

0,005 lux@F1,2 (farge)

0,001 lux@F1,2 (svart/hvitt)

146,9 ° vidde ~ 40,1° (tele)

75m

70m

PoE

11 kg

Innebygd dybde- 
og temperatursensor

Adaptiv 
støyreduksjon

Dag-/nattfunksjon 
på bilde

Tett integrert mot 
AKVAconnect 4.0

Full HD  
fargekamera

Høykvalitets linse for 
bedre dybde og skarphet

Gyrobasert 
stabilisatorring

Nøkkelegenskaper
Høykvalitets linse og full HD gir 
utmerkede videobilder i dype og 
mørke merder

Integrasjon mot AKVAconnect 4.0 
gir full oversikt på monitor

360 graders bevegelse med 
zoom og autofokus

Enkel å bruke via nettleser

Ingen eksterne bevegelige deler 
- hindrer lekkasje og reduserer 
behovet for service

Innebygd dybde- og 
temperatursensor 

Gjenbrukbart kamerahus

Autojustering fargebalanse

Gjenbrukbart 
kamerahus

SmartEye Precision HD

Solid og vanntett 
tilkoblingskabel

Gjenbrukbart 
kamerahus

Trådløs overføring  
fra merd til flåte via 
EAP og Digital CAP

Integrert og 
brukervennlig 
alarmsystem

Enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt i 
AKVAconnect 4.


