
De HBD2FR biedt een 1080p-resolutie bij maximale beeldsnelheid, progressieve  
scan-technologie en randverbetering voor een ongekende beeldkwaliteit met scherpe beelden 
bij een minimale bandbreedte. Digitale ruisonderdrukking (DNR) levert een significante 
besparing van opslagruimte op zonder verlies van beeldkwaliteit bij weinig licht en de  
1/2,7"-CMOS met progressieve scan-technologie staat garant voor nauwkeurige 
kleurweergave onder een breed scala aan lichtomstandigheden. 

De HBD2FR-camera's ondersteunt dubbele videostromen (H.264 en H.264/MJPEG) en 
meervoudige compressieformaten met snelheden tot 25 beelden per seconde (30 beelden 
per seconde voor NTSC-systemen). De parameters voor digitale compressie kunnen voor 
beide videostromen afzonderlijk worden geconfigureerd. Een derde analoge stroom is 
beschikbaar als back-up en voor lokale weergave, of voor gebruik van de camera's met een 
bestaande analoge DVR of encoder. 

De HBD2FR integreert camera en lens in een compacte, geïntegreerde, 
vandalismebestendige behuizing die snel en eenvoudig kan worden gemonteerd aan wanden 
of plafonds of in een 4S-aansluitdoos. Dankzij de ingebouwde ondersteuning voor Power 
over Ethernet (PoE) kan de camera gevoed worden via de standaardnetwerkbedrading 
zodat er geen afzonderlijke voeding en de daarbij behorende bedrading nodig zijn. Met 
een in meerdere richtingen verstelbare beugel en MFZ-lens (gemotoriseerde focus/zoom) 
met joystickbesturing kan de camera op afstand of ter plekke inzoomen en scherpstellen. 
De robuuste behuizing van de HBD2FR is voorzien van een verstelbare zonnekap en 
geïntegreerde ventilatieopening om condensvorming te voorkomen. 

Alle HBD2FR-modellen voldoen aan de ONVIF-specificaties (Profile S) voor interoperabiliteit 
tussen netwerkvideoproducten en is voorzien van een intuïtieve webclient voor fijnafstelling 
van de camera-instellingen.

Verkoopmogelijkheden

De HBD2FR-camera's zijn perfect voor installaties waarin een uitstekende kwaliteit bij minimale 
bandbreedte vereist is. De camera's hebben een resolutie die driemaal hoger is dan die van 
standaard analoge camera's maar stelt dezelfde eisen aan de bandbreedte. Daardoor kunnen 
ze achteraf gemonteerd worden op tal van bestaande DVR/NVR-installaties zonder dat er 
extra opslagcapaciteit nodig is. Met de robuuste weer - en vandalismebestendige behuizing 
zijn de HBD2FR-modellen geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

• Uitstekende beeldkwaliteit, 
1080p-resolutie (1920 × 1080)

• 25 bps (30 bps bij NTSC) met 
progressieve scan

• True Day/Night, 3–9-mm VFAI 
MFZ-lens (F1.2) met afneembaar 
IR-onderdrukkingsfilter

• HBD2FR2X-modellen met lensopties 
van 10–23 mm (F1.6)

• 48 LED's voor verlichting tot 30 m 
(HBD2FR1X) en 45 m (HBD2FR2X) 
afhankelijk van weerspiegeling

• Videobewegingsdetectie en detectie 
van camerasabotage

• Ondersteuning voor NTP-
tijdsynchronisatie

• ONVIF-ondersteuning (Profile S)

• Programmeerbare 
daglichtovergangsinstellingen 
voor zwart-wit- of kleurenbeelden

• Dubbele digitale videostroom, 
afzonderlijk configureerbaar, H.264 en/
of H.264/MJPEG

Kenmerken

ROBUUSTE equIP®-SERIE IP-BULLETCAMERA MET 
1080p TRUE DAY/NIGHT IR H.264 VFAI MFZ-LENS 
VOOR BINNEN/BUITEN

HBD2FR

• Datum-en tijdstempel ingebed in 
videostroom

• Geavanceerde IP Utility-software 
voor eenvoudige instelling van 
het systeem en het op afstand 
bijwerken van firmware

• Geïntegreerde webserver voor 
camera-instelling op afstand

• PoE-voeding (IEEE 802.3af)

• Ingangs- en uitgangscontacten 
voor alarmering

• Bidirectionele audiocommunicatie 



Net als alle andere equIP®-serie IP-camera's maken ook de HBD2FR-netwerkcamera's gebruik van Honeywell-technologie voor 
videobewegingsdetectie, sabotagedetectie, op afstand bijwerken van firmware en veilige opslag van alle camera-instellingen. 
Videobewegingsdetectie herkent bewegingen van objecten binnen het zichtveld, waarna de gebruiker wordt gewaarschuwd met 
een eenvoudige melding op het scherm. Bij detectie van camerasabotage wordt de gebruiker gewaarschuwd als het zichtveld 
van een camera wordt gewijzigd, afgedekt of vertroebeld. Dit waarborgt de integriteit van de videobeelden en waarschuwt de 
gebruiker als er een incident plaatsvindt of als er een systeemfout optreedt waardoor de videostroom wordt onderbroken. Dankzij 
de technologie van Honeywell kunnen gebruikers ook op afstand firmware uploaden naar de camera. De camera kan snel en 
gemakkelijk worden ingesteld en aangepast via een lokale joystick of webclient, of via een NVR of DVR. Gebruikers hebben via de 
ingebouwde, met een wachtwoord beveiligde webserver toegang tot de video-en netwerkinstellingen van de camera.
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Camera

Videostandaard PAL/NTSC

Scansysteem Progressieve scan-technologie

Beeldsensor 1/2,7" CMOS

Aantal pixels 
(H × V) 1920 × 1080 (1080p)

Minimale belichting

HBD2FR1X:
0.18 lux kleur/0.15 lux Z/W 50 IRE, F1.2;
0.11 lux kleur/0.09 lux Z/W @ 30 IRE,
F1.2; 0 lux met ingeschakelde IR LED's

HBD2FR2X:
0.14 lux kleur @ 50 IRE, F1.6;
0 lux met ingeschakelde IR LEDs

Video-uitgang 
(AUX) 1,0 Vp-p bij 75 ohm

S/R-verhouding 50 dB of meer (AGC uit)

Automatische 
gainregeling Uit/aan, selecteerbaar (10–40 dB)

Automatische 
elektronische 
sluiter

1/30–1/130.000 s

Lenstype HBD2FR1X: 3 -9 mm MFZ, VFAI, F1.2
HBD2FR2X: 10 -23 mm MFZ, VFAI, F1.6

IR-LED's 850 nm, 48 LED's

Belichtingsafstand 
infrarood

HBD2FR1X: Tot 30 m
HBD2FR2X: Tot 45 m
afhankelijk van weerspiegeling

Witbalans AWC, AWC Push, Handmatig

Audio/
bidirectioneel Lijningang

Elektrisch

Voedingsspanning PoE IEEE 802.3af, klasse 3

Stroomverbruik PD type 1, klasse 3, 12,5 W (max.)

Mechanisch

Afmetingen (B × H) 300,5 mm × 109,1 mm

Gewicht 1,78 kg

Samenstelling Behuizing: spuitgietaluminium
Afwerking: poedercoating koelgrijs

Connector 

Video-uitgang (AUX): 2-pins connector
Voedingsingang: RJ45-connector
Netwerk: RJ45-connector
Alarm-I/O: 8-pins connector
Audio-I/O: 8-pins connector

Omgeving

Temperatuur Bedrijf: -20 °C tot 50 °C
Opslag: -40 °C tot 70 °C

Relatieve 
vochtigheid 10% tot 85%, niet condenserend

Beschermin- 
gsklasse IP 66

IP-specificaties

Video-
compressie

Dubbele videostroom H.264 en/of 
H.264/MJPEG

Resoluties 

1920 × 1080
1280 × 720
800 × 450
640 × 360
320 × 180

Bitsnelheid 
H.264 
(gemiddeld*)
3 Mbps
1,4 Mbps
0,75 Mbps
0,4 Mbps
0,2 Mbps

Beeldsnelheid 

25/30
25/30
25/30
25/30
25/30

Opslag/
dag 
(GB)
31,64
14,77
7,91
4,22
2,11

Beeldsnelheid  
(PAL/NTSC) Tot 25/30 bps video in alle resoluties

Video-
stromen

Dubbele videostroom: H.264 en  
H.264/MJPEG
Regelbare beeldsnelheid en bandbreedte
Constante of variabele bitsnelheid

Beveiliging Verschillende toegangsniveaus met 
wachtwoordbeveiliging voor gebruikers

Videotoegang via 
webbrowser

Volledige controle over alle camera-
instellingen beschikbaar voor de 
beheerder

Systeemvereisten

Pentium 4 CPU 3,1 GHz of sneller, 1 GB 
RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits),
Windows 7 (32/64-bits), 
Windows Server 2008 R2, (64-bits), 
Windows Vista SP1,
Windows Server 2003 R2 (32-bits) of 
Windows XP Professional SP3, Internet 
Explorer 8 of 9, Google Chrome of 
Mozilla Firefox

Installatie en 
beheer

Honeywell IP Utility-software herkent 
het IP-adres, controleert de status van 
het apparaat en werkt de firmware bij 
via HTTP.

Ondersteunde 
protocollen

HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, ARP, 
DNS, RTCP, FTP, ICMP, DHCP, 
Bonjour, IGMP, SSH

Standaarden ONVIF (profiel S)

Regelgeving

Emissies FCC, EN 55022

Immuniteit EN 50130-4

Veiligheid EN 60950-1

*  Daadwerkelijke bitsnelheid bij H.264-stroom is afhankelijk van 
scène en beweging
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Systeemcompatibiliteit

Open IP-integratie

ONVIF-ondersteuning en open API voor effectieve 
interoperabiliteit tussen beveiligingsapparatuur met 
IP-functionaliteit van Honeywell en andere fabrikanten. 
Raadpleeg de Honeywell Open Technology Alliance  
(http://www.security.honeywell.com/hota) voor meer 
informatie over onze open en geïntegreerde oplossingen.

Integratie van Honeywell-apparaten

MAXPRO® NVR SE 
(Standard Edition) 32-kanaals netwerkvideorecorder

MAXPRO® NVR PE 
(Professional Edition) 32-kanaals netwerkvideorecorder

Bestelgegevens

HBD2FR
Robuuste netwerkbulletcamera voor binnen/buiten met dag/nacht 1/2,7"-CMOS met progressieve  
scan-technologie, 1080p-resolutie, 3–9-mm VFAI MFZ-lens, 48 LED's, PoE IEEE 802.3af klasse 3, H.264, PAL

HBD2FR2X
Robuuste netwerkbulletcamera voor binnen/buiten met dag/nacht 1/2,7"-CMOS met progressieve  
scan-technologie, 1080p-resolutie, 10-23 mm VFAI MFZ-lens, 48 LED's, PoE IEEE 802.3af klasse 3, H.264, PAL
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