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กล้ อง IP อินเตอร์ ไร้ สาย ยี่ห้อ CAMNOOPY

รุ่น

รูปภาพ

คุณลักษณะ

CAMNOOPY-กล้ อง IP หมุนซ้ าย-ขวา-ก้ มเงย Pan-Tilt Camera

CN-PT100

 เทคโนโลยีวีดีโอ ความคมชัด 720P HD, 1 ล้ านพิกเซล
 คุณภาพภาพคมชัด แม้ สภาพแวดล้ อมในที่มืด, มี IR CUT ดูได้ ตอน
กลางคืน
 เชื่อมต่อ เซนเซอร์ สญ
ั ญาณกันขโมยได้ 8 โซน 64 เซนเซอร์
 เป็ นอินเตอร์ คอมได้ 2 ทาง
 เสียง 3D และ ระบบขจัดเสียงแทรกรบกวน

ปลีก 2,590 บาท

 มีเซนเซอร์ แรงโน้ มถ่วง กล้ องจะปรับภาพมุมกลับเองอัตโนมัติ/และ
เทคโนโลยี WIFI ไร้ สาย
 เทคโนโลยีสญ
ั ญาณเตือนภัย, ID technology Plug and Play, ช่อง
เสียบ SD Card 32 G, มีระบบเขย่าเพื่อหา ID ของกล้ อง
 TF care/PC/Video Box recording technology
 หมุน แนวนอน ซ้ าย-ขวา ได้ 355 องศา，แนวตัง้ ก้ ม-เงย 0-90
องศา

CN-PT100E
ปลีก 2,200 บาท

 เทคโนโลยีวีดีโอ ความคมชัด 720P HD, 1 ล้ านพิกเซล
 คุณภาพภาพคมชัด แม้ สภาพแวดล้ อมในที่มืด, มี IR CUT ดูได้ ตอน
กลางคืน, เชื่อมต่อ เซนเซอร์ สญ
ั ญาณกันขโมยได้ 8 โซน 64
เซนเซอร์ , เป็ นอินเตอร์ คอมได้ 2 ทาง
 เสียง 3D และ ระบบขจัดเสียงแทรกรบกวน
 มีเซนเซอร์ แรงโน้ มถ่วง กล้ องจะปรับภาพมุมกลับเองอัตโนมัติ/และ
เทคโนโลยี WIFI ไร้ สาย
 เทคโนโลยีสญ
ั ญาณเตือนภัย

หลากสี

 ID technology Plug and Play, ช่อง
เสียบ SD Card 32 G, มีระบบเขย่าเพื่อ
หา ID ของกล้ อง
 TF care/PC/Video Box recording technology
 หมุน แนวนอน ซ้ าย-ขวา ได้ 355 องศา，แนวตัง้ ก้ ม-เงย 0-90
องศา






เทคโนโลยีวีดีโอ ความคมชัด 720P HD, 1 ล้ านพิกเซล
คุณภาพภาพคมชัด แม้ สภาพแวดล้ อมในที่มืด, มี IR CUT ดูได้ ตอนกลางคืน
เชื่อมต่อ เซนเซอร์ สญ
ั ญาณกันขโมยได้ 8 โซน 64 เซนเซอร์
เป็ นอินเตอร์ คอมได้ 2 ทาง
เสียง 3D และ ระบบขจัดเสียงแทรกรบกวน

CN-PT200

 มีเซนเซอร์ แรงโน้ มถ่วง กล้ องจะปรับภาพมุมกลับเองอัตโนมัติ/และเทคโนโลยี
WIFI ไร้ สาย, เทคโนโลยีสญ
ั ญาณเตือนภัย

ปลีก 3,650 บาท

 ID technology Plug and Play, ช่องเสียบ SD Card
32 G, มีระบบเขย่าเพื่อหา ID ของกล้ อง






TF care/PC/Video Box recording technology
หมุน แนวนอน ซ้ าย-ขวา ได้ 355 องศา，แนวตัง้ ก้ ม-เงย 0-90 องศา
มีเซนเซอร์ อุณหภูมิ และความชื ้น สามารถตังได้
้ และส่งสัญญาณเตือน
ฟั งก์ชนั่ PIR Alarm
สัง่ หมุนจากโทรศัพท์มือถือได้ รอบ 355 องศา และก้ มเงย 120 องศา

CAMNOOPY-กล้ อง IP รูปกลม-เหลี่ยม - Cube Camera





CN-C100
ปลีก 2,860 บาท

เทคโนโลยีวีดีโอ ความคมชัด 720P HD, 1 ล้ านพิกเซล
คุณภาพภาพคมชัด แม้ สภาพแวดล้ อมในที่มืด, มี IR CUT ดูได้ ตอนกลางคืน
เชื่อมต่อ เซนเซอร์ สญ
ั ญาณกันขโมยได้ 8 โซน 64 เซนเซอร์
เป็ นอินเตอร์ คอมได้ 2 ทาง
เสียง 3D และ ระบบขจัดเสียงแทรกรบกวน

 มีเซนเซอร์ แรงโน้ มถ่วง กล้ องจะปรับภาพมุมกลับเองอัตโนมัติ/และเทคโนโลยี
WIFI ไร้ สาย
 เทคโนโลยีสญ
ั ญาณเตือนภัย
 ID technology Plug and Play, ช่องเสียบ SD Card
32 G, มีระบบเขย่าเพื่อหา ID ของกล้ อง





TF care/PC/Video Box recording technology
หมุน แนวนอน ซ้ าย-ขวา ได้ 355 องศา，แนวตัง้ ก้ ม-เงย 0-90 องศา
มีเซนเซอร์ อุณหภูมิ และความชื ้น สามารถตังได้
้ และส่งสัญญาณเตือน
ฟั งก์ชนั่ PIR Alarm

 สัง่ หมุนจากโทรศัพท์มือถือได้ ซ้ าย-ขวาได้ รอบ 360 องศา และก้ มเงย 90 องศา

Cube Camera
CN-C200
ปลีก 1,950 บาท









เทคโนโลยีวีดีโอ ความคมชัด 720P HD, 1 ล้ านพิกเซล
คุณภาพภาพคมชัด แม้ สภาพแวดล้ อมในที่มืด, มี IR CUT ดูได้ ตอนกลางคืน
เชื่อมต่อ เซนเซอร์ สญ
ั ญาณกันขโมยได้ 8 โซน 64 เซนเซอร์
เป็ นอินเตอร์ คอมได้ 2 ทาง
เสียง 3D และ ระบบขจัดเสียงแทรกรบกวน
เทคโนโลยีสญ
ั ญาณเตือนภัย
ID technology Plug and Play, ช่องเสียบ SD Card
32 G, มีระบบเขย่าเพื่อหา ID ของกล้ อง

 TF care/PC/Video Box recording technology
 ฟั งก์ชนั่ PIR Alarm
 ปรับหมุนด้ วยมือ ซ้ าย-ขวาได้ รอบ 355 องศา และก้ มเงย 90 องศา

CAMNOOPY-กล้ องวีดีโอโฟน - Mobile Phone Network Pan & Tilt Camera

CN-PT30

ปลีก 4,600 บาท
กล้ องวีดีโอโฟน ติดต่อสื่อสารกับโทรศัพท์มือถือ ด้ วยสัญญาณเตือนภัย 8 โซน และใช้ ได้ กบั เซนเซอร์ 64 จุด
ติดต่อได้ สองทาง คุณภาพเสียง 3D ไร้ เสียงรบกวน
มีสญ
ั ญาณเตือนภัย/ระบบสัน่ หาหมายเลขกล้ อง
Plug and Play.TF care/PC/Video Box recording technology
0-355°，vertical 0-90°
สัง่ หมุนจากโทรศัพท์มือถือได้ ซ้ าย-ขวาได้ รอบ 355 องศา และก้ มเงย 90 องศา
ความละเอียดภาพ: สูงสุด VGA 640x480 หรื อ 300,000 พิกเซล

CAMNOOPY-กล้ อง IP ภายนอกอาคาร กันนํา้ - Outdoor Waterproof IR Bullet HD IP camera
CN-720K3
ปลีก 2,500 บาท

กล้ องภายนอกอาคาร ความละเอียด 1 ล้ านพิกเซล 720P กันนํ ้า
ไร้ สาย มี IR CUT มองเห็นกลางคืนได้ , เลนส์ MP 3.6 มิลลิเมตร
ระยะ IR: 25-30 เมตร, ด้ วย WIFI
สามารถติดเพดาน หรื อผนัง ได้ ทังสองแบบ
้

CN-720K6

กล้ องภายนอกอาคาร ความละเอียด 1 ล้ านพิกเซล 720P กันนํ ้า
ไร้ สาย มี IR CUT มองเห็นกลางคืนได้ , เลนส์ MP 2.8 มิลลิเมตร

ปลีก 2,900 บาท

ระยะ IR: 40-50 เมตร, ด้ วย WIFI
สามารถติดเพดาน หรื อผนัง ได้ ทังสองแบบ
้

CAMNOOPY-กล่ องบันทึกวีดีโอ - Video Box

กล่ อง NVR
NK-4101 W
ปลีก 2,400 บาท

กล่อง NVR ขนาดเล็ก สําหรับกล้ อง 4 ตัว Smart Mini
ระบบปฏิบตั ิการ Embedded Linux operation system
Support simultaneous multi-channel real-time recording, multi-channel
multiplayer online operation and real-time playback
สนับสนุน ฮาร์ ดดิส 1 ตัว ขนาด 4 TB HDD, 24 ชัว่ โมงx30 วัน
สนับสนุน VGA และ HDMI output พร้ อมๆ กัน และสนับสนุน Android/IOS
สามารถควบคุม ด้ วยรี โมททางไกล อย่างเช่นผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
ใช้ ได้ กบั บราวน์เซอร์ หลายๆ ตัว อาทิ IE, Chrome, Firefox, Safari และอื่นๆ

CAMNOOPY-อุปกรณ์ เพิ่มเติม - Additional Accessories
IR รี โมทคอนโทรล
A-50

เสียบอุปกรณ์นี ้ ที่ โทรศัพท์มือถือ จะทําให้ สามารถ ควบคุมกล้ อง และตังค่
้ า WIFI
และยังสามารถควบคุม เครื่ องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ านอื่นๆ ได้

ปลีก 300 บาท
รี โมทควบคุมเซนเซอร์
เตือนภัยไร้ สาย
A-20
ปลีก 300 บาท
เซนเซอร์ ประตู ไร้ สาย
A-10
ปลีก 300 บาท

อุปกรณ์ตงระบบเตื
ั้
อนภัย
a. กุญแจสําหรับ เปิ ด-ปิ ด ระบบเตือนภัย ของระบบกล้ องกันขโมย
b. เป็ นอุปกรณ์ สําหรับเตือนภัยฉุกเฉิน (ง่ายต่อการใช้ เมื่อกดปุ่ ม จะมีเสียงสัญญาณ
ดังเตือน ที่โทรศัพท์มือถือ)
ความถี่ทํางาน: 315, 433 MHz,
ชนิดของโค้ ด: Learning Code
ฟั งก์ชนั่ เพิ่มเติม: มีไฟแจ้ งเตือนเมื่อแบตเตอร์ รี่หมด ใช้ ติดตังสํ
้ าหรับ ประตูและ
หน้ าต่าง ง่ายต่อการติดตัง้ และใช้ งาน

ออกแบบมา เป็ นได้ ทงั ้ เซนเซอร์ ประตูไร้ สาย ใช้ เป็ นปุ่ มกดฉุกเฉิน
เซนเซอร์ ประตูไร้ สาย
ใช้ เป็ นปุ่ มกดฉุกเฉิน
ใช้ ได้ 2 ฟั งก์ชนั่
A-11
ปลีก 600 บาท

MCU Intelligent encoding,
ระยะทํางาน ไร้ สาย: ภายใน 150 เมตร
ใช้ แบตเตอร์ รี่ AA (1*1.5 V) ใช้ ตอ่ เนื่องอายุแบต นานถึง 3 ปี
นวัตกรรมใหม่, ผ่านการทดสอบใช้ กระแสโวลท์ตํ่า.
แบตเตอร์ รี่ และโค้ ดง่าย ต่อการใช้ งาน
ความถี่ทํางาน: 433 เมตร
สามารถใช้ งานร่ วมกับเครื่ องจักร เครื่ องมืออื่นๆ ในท้ องตลาด 99.9%
ใช้ ง่าย ติดตังในบ้
้ านได้ ทกุ สถานที่ เฉลียง/ประตูและหน้ าต่าง

เซนเซอร์ ตรวจจับความ
เคลื่อนไหว ไร้ สาย
A-12
ปลีก 800 บาท

เซนเซอร์ ตรวจจับควัน
ไร้ สาย
A-13
ปลีก 800 บาท

Smart circuit design. Adopter America MICUIP's MCU. Double temperature
compensation (software and hardware).
ระยะทํางาน สามารถอยูห่ า่ งจากกล้ องได้ 200 เมตร
ติดตังกั
้ บผนัง. 9V laminated Battery. Low voltage alarm function
ความถี่ทํางาน: 433 MHz
ใช้ ได้ ทกุ พื ้นที่ ภายในบ้ าน
Adpoter imported high-performance optical sensors and chips. anti-false
alarm abilities.Smart circuit design.
ตรวจจับควัน โดยอัตโนมัติ ออกแบบให้ ทนไฟ และความร้ อนสูง
ส่งเสียงเตือนภัย เป็ นทังเสี
้ ยงและแสง ระยะไร้ สาย 150 เมตร
9V Laminated battery power supply. สนับสนุนฟั งก์ชนั่ เงียบเสียง
ความถี่ทํางาน: 433 MHz ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานยุโรป
ง่ายต่อการติดตัง้ ใช้ ได้ ทกุ พื ้นที่: ห้ องนัง่ เล่น/ห้ องนอน/ร้ านค้ า/ห้ องเก็บของ/ออฟฟิ ศ/
และทุกสถานที่

เซนเซอร์ ตรวจจับก๊ าซ
A-14
ปลีก 1,000 บาท

พลาสติกภายนอก เป็ น ABS ป้องกันไฟ
ความถี่ทํางาน: 433 MHz
ติดตังง่
้ าย ภายในบ้ าน ที่ประตู หรื อหน้ าต่าง
สําหรับกระแสไฟฟ้าสลับ ป้องกันกระแสเกิน

Power Supply(IC
Control)
A-30

ป้องกันโวล์เกิน และกระแสลัดวงจร

ปลีก 350 บาท

โวลท์ The rated load voltage: DC5V ± 5 ℅.
กระแส Rated current: 2500 MA / Rated power: 12.5 W

ระยะโวลท์ Nominal input: AC100 ~ 240 V
ระยะโวลท์: AC90 ~ 264 V / Input
กระแส: 0.5 แอมป์

ชื่อสินค้ า/รุ่ น

รู ปภาพ

คุณลักษณะ

CAMNOOPY-ชุดกล้ อง IP 4 ตัว พร้ อม กล่ องบันทึกวีดีโอ - Network HD Video Box Kit

ชุดกล้ องวงจรปิ ด
Video Box NVR Kit
POE HD System
NK-4101P-M2
ปลีก 8,500 บาท

ความละเอียด 1 ล้ านพิกเซล 4 ช่อง HI 720P HD สนับสนุน POE
กล้ อง 4 ตัว 1 ล้ านพิกเซล 720P IP cameras + กล่อง NVR 1 ตัว
มี IR CUT ระยะ 20-25 เมตร ดูตอนกลางคืนได้
Smart Mini NVR with 5pcs Ethernet interface，
4pcs interfaces to support POE and video input Support 1pc MAX 4TB
HDD, บันทึกต่อเนื่องได้ 30 วัน
สนับสนุน USB
สนับสนุนการแสดงผลแบบ VGA/HDMI, ต่อแบบภายนอก HD display
กล่อง NVR สามารถ ดูผา่ นมือถือ นอกบ้ านได้
มีสายเคเบิลอินเตอร์ เน็ต 4 เส้ น ยาว 20 เมตร, เมาส์ 1 ตัว ต่อกับกล่อง NVR

ชุดกล้ องวงจรปิ ด
Video Box NVR Kit
POE HD System
NK-4101P-K3
ปลีก 9,800 บาท

ชุดกล้ องวงจรปิ ด
Video Box NVR Kit
POE HD System

ความละเอียด 1 ล้ านพิกเซล 4 ช่อง HI 720P HD สนับสนุน POE
กล้ อง 4 ตัว 1 ล้ านพิกเซล 720P IP cameras + กล่อง NVR 1 ตัว
มี IR CUT ระยะ 20-25 เมตร ดูตอนกลางคืนได้
Smart Mini NVR with 5pcs Ethernet interface，
4pcs interfaces to support POE and video input Support 1pc MAX 4TB
HDD, บันทึกต่อเนื่องได้ 30 วัน สนับสนุน USB
สนับสนุนการแสดงผลแบบ VGA/HDMI, ต่อแบบภายนอก HD display
กล่อง NVR สามารถ ดูผา่ นมือถือ นอกบ้ านได้
มีสายเคเบิลอินเตอร์ เน็ต 4 เส้ น ยาว 20 เมตร, เมาส์ 1 ตัว ต่อกับกล่อง NVR
ความละเอียด 1.3 ล้ านพิกเซล 4 ช่อง HI 960P HD สนับสนุน POE
กล้ อง 4 ตัว 1.3 ล้ านพิกเซล 720P IP cameras + กล่อง NVR 1 ตัว
มี IR CUT ระยะ 20-25 เมตร ดูตอนกลางคืนได้
4pcs 960P IP camera supporting POE
Smart Mini NVR with 5pcs Ethernet interface，

NK-4131P-K3
ปลีก 11,100 บาท

4pcs interfaces to support POE and video input Support 1pc MAX 4TB
HDD, บันทึกต่อเนื่องได้ 30 วัน สนับสนุน USB
สนับสนุนการแสดงผลแบบ VGA/HDMI, ต่อแบบภายนอก HD display
กล่อง NVR สามารถ ดูผา่ นมือถือ นอกบ้ านได้
มีสายเคเบิลอินเตอร์ เน็ต 4 เส้ น ยาว 20 เมตร, เมาส์ 1 ตัว ต่อกับกล่อง NVR

ชุดกล้ อง WIFI
Video Box NVR Kit
WIFI HD System
NK-4101W-K3
ปลีก 11,100 บาท

ความละเอียด 1 ล้ านพิกเซล 4 ช่อง HI 720P HD สนับสนุน WIFI
กล้ อง 4 ตัว 1 ล้ านพิกเซล 720P IP cameras + กล่อง NVR 1 ตัว
มี IR CUT ระยะ 20-25 เมตร ดูตอนกลางคืนได้
Smart Mini NVR with 1pc Ethernet interface，
IPC with WIFI communication after connect router Support 1pc MAX 4TB
HDD, บันทึกต่อเนื่องได้ 30 วัน สนับสนุน USB
สนับสนุนการแสดงผลแบบ VGA/HDMI, ต่อแบบภายนอก HD display
กล่อง NVR สามารถ ดูผา่ นมือถือ นอกบ้ านได้
มีสายเคเบิลอินเตอร์ เน็ต 4 เส้ น ยาว 20 เมตร, เมาส์ 1 ตัว ต่อกับกล่อง NVR

