
4G kamera se solárním panelem 
Nízký energetický odběr – 4G modul, přizpůsobený firmware, maximální odběr do 4W 

Funkce Režim plného odběru Režim nízkého odběru 

Kódování 2MP, 25fps, 4096bps 2MP, 12,5fps, 1024bps 

IR přísvit Až 100%, dle potřeby Až 50%, dle potřeby 

4G Vždy dostupné Režim spánku po určité době bez 
akce, poté je potřeba probudit 

Chytrá událost Detekce pohybu a 7 dalších 
chytrých funkcí* 

Nedostupné (na detekci pohybu se 
pracuje) 

Životnost baterie** (bez nabíjení) 4.5 dní 7 dní 

*Detekce překročení čáry, detekce narušení, detekce vstupu do střežené oblasti, detekce
opuštění střežené oblasti, detekce nehlídaného nevyžádaného objektu (např. opuštěný
batoh), detekce odcizení objektu ze zastřežené oblasti, detekce změny scény

**životnost baterie je vypočítána z průměrné spotřeby za 24 hodin (1.76W). 

Funkce Spánek při slabé baterii Plánovaný spánek 

Podmínky Pokud je stav baterie nižší než 
přednastavená hodnota (5-50%) 

Během přednastaveném 
časovém úseku 

Automatické probuzení Ne Ano 

Záznam času Ne Ano 

Manuální probuzení Hik-Central Professional, Hik-
Connect 

Hik-Central Professional, Hik-
Connect 

Nahrávání Ne Ne 

4G data Udržuje online stav Udržuje online stav 

- Spotřeba za jednu noc: cca 15%.

- Čas nabíjení: 3-4 hodiny při plném slunečním svitu.

- Bezdrátový přenos dat po 4G síti.



Země Poskytovatel APN Uživatelské 
jméno Heslo Vytáčení Pin kód 

CZ 

T-mobile 
internet.t-
mobile.cz 

 
gprs gprs Ano Ano 

Vodafone internet - - Ano Ano 

O2 internet - - Ano Ano 

 
 
- Odolný vůči vodě a prachu krytí IP67 
- Odolný vůči větru až do stupně 12 – tajfun 
 
 
Správa zařízení ve 4G síti - Mobilní monitorování přes HikConnect. 
    Centrální správa přes HikCentral. 
 
Baterie se nabíjí z 0% na 100% 18 hodin při plném slunečním svitu! 
 

Příklady různé datové spotřeby: 

• HCP online, bez časosběru, živého přehrávání, plný výkon – 15MB/den 
  
• HCP online, bez časosběru, živého přehrávání, nízký výkon – 1MB/den 
 
• HCP online, plánovaný spánek, časosběr každých 30 minut, bez živého přehrávání – 

50MB/den 
 
(živé přehrávání, zpětné přehrávání, stahování  - bitrate*60/8 (1 minuta)) 
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Série 

 
Pokročilé 

 
Standardní 

 
Základní 

 
 
 
 
Model 

DS-2XS6A87G1-
L/C32S80 

 

DS-2XS2T47G0-
LDH/4G/C18S40 

 

DS-2XS2T41G0-
ID/4G/C04S05 

 
 
 
Parametry Modelů 

Kamera 
Baterie 
Solární panel 
Pracovní teplota 
Základní režim 

8 MP ColorVu 
320 WH 
80 W 
-20-55 °C 
Proaktivní režim 

4 MP ColorVu 
180 WH 
40 W 
-20-55 °C 
Proaktivní režim 

4 MP 
40 WH 
5 W 
0-40 °C 
Pohotovostní režim 

Životnost baterie během 
deštivých/oblačných dnů 
(25 °C) 

Výkonnostní režim 
Proaktivní režim 
Pohotovostní režim 
 

5 dní 
7 dní 
80 dní 

2.5 dní 
4.5 dní 
24 dní 

0.5 dne 
0.75 dne 
7 dní 

 
Čas potřebný pro plné 
nabití baterie (25 °C) 

Výkonnostní režim 
Proaktivní režim 
Pohotovostní režim 
 

4 dny 
2 dny 
1.5 dne 

3 dny 
2.5 dne 
1.5 dne 

Nedisponuje režimem 
Nedisponuje režimem 
4 dny 

 
Výkonnostní režim: nepřerušené nahrávání, IR přísvit/bílé světlo naplno, 4G modul 
dostupný po celý den, zapnuté inteligentní funkce 
 
Proaktivní režim: nepřerušené nahrávání, IR přísvit/bílé světlo na 30 % (cca 6 hodin), 4G 
modul dává pravidelné signály o stavu sítě do cloudu, PIR a detekce pohybu v provozu, 
10 manuálních probuzení s možností náhledu po dobu 3 minut; 30 aktivovaných událostí 
 
Pohotovostní režim: Nenahrává, IR přísvit/bílé světlo na 30 % (cca 6 hodin), 4G modul 
dává pravidelné signály o stavu sítě do cloudu, 10 manuálních probuzení s možností 
náhledu po dobu 3 minut; 30 aktivovaných událostí 


