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w standardzie PoE >  

-
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gniazdek elektrycznych.

-
-

spotykanym, ale przydatnym dodat-
kiem jest detektor podczerwieni, 

podczerwonych.
 Kamery przeznaczone do pracy 

-

ochrony, tzw. IP >  . Kamery 

-

-

dworze, ale nie np. w deszczu.

testujemy   

6 modeli

 PoE

Power over Ethernet; 
standard zasilania sprzętu 
za pomocą kabla ethernet 
(z reguły napięciem 24 V); 
w ten sposób można 
instalować urządzenia 
sieciowe (kamery, punkty 
dostępowe) tam, gdzie nie 
ma gniazdek zasilających

 IP

nie chodzi o protokół 
IP, lecz stopień ochrony 
urządzeń przed warunkami 
atmosferycznymi (ang. 
Ingress Protection); pierw-
sza cyfra oznacza ochronę 
przed ciałami stałymi, 
druga – ochronę przed 
wodą (np. IP66)

 PTZ

skrót od Pan, Tilt, Zoom, 
czyli funkcji polegającej na 
przesunięciu obiektywu, 
jego obrocie, a także zbli-
żeniu lub oddaleniu wido-
ku; kamery ze sprzętową 
funkcją PTZ widzą obraz 
wokół siebie w zakresie 
360 stopni

 PPPoE

PPP over Ethernet, jeden 
z protokołów używanych 
na łączach DSL (telefo-
nicznych), dzięki któremu 
można podłączyć np. 
kamerę IP (ze złączem 
w standardzie ethernet) 
bezpośrednio do internetu, 
bez pośrednictwa routera

 DDNS

Dynamic DNS, jest to 
usługa polegająca na 
przydzieleniu do urządze-
nia w sieci stałej nazwy 
(np. abc.noip.org), mimo 
zmiennego adresu IP; 
zabieg ułatwia dostęp do 
urządzeń, takich jak np. 
kamery IP

 H.264

kodek, który stał się 
standardem zapisu plików 
wideo na potrzeby użyt-
ku domowego; zapewnia 
dobrą jakość obrazu przy 
stosunkowo niewielkich 
objętościach plików, choć 
do dekodowania potrzebu-
je silnego procesora

Skomentuj artykuł, wysyłając list na adres
 listy@pcformat.pl
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1  Instalacja w sieci
Podczas uruchamiania kamer spraw-
dzaliśmy, czy ich instalacja odbywa się 
w prosty, standardowy sposób. Wyższą 
ocenę przyznawaliśmy kamerom, które 
pobierają adres IP z serwera DHCP.

2
Większość kamer ma stałe obiektywy, 
jednak możliwość korekcji tej ostrości 
była przez nas dodatkowo punktowana, 
a jeszcze wyższą ocenę przyznawaliśmy 
za zdalną regulację ostrości.

3  
pionowa/pozioma

Analiza obrazu planszy ISO 12233, 
nagranego za pomocą testowanej ka-
mery z maksymalną rozdzielczością. 
Następnie pojedyncze klatki nagrania 
zostały poddane analizie za pomocą 
programu Imatest.

4
Jest to poziom szumów zmierzony za 
pomocą planszy testowej Color Checker 
(takiej samej jak do testowania apara-
tów i kamer wideo), a także oprogramo-
wania Imatest. Im niższy szum każdej 
składowej, tym lepiej.

5
Do obliczenia kąta widzenia użyliśmy 
planszy z naniesioną miarą, po czym 
długość nagranego odcinka miary prze-
liczyliśmy na kąt widzenia kamery. Im 
szerszy kąt widzenia, tym kamera widzi 
więcej dookoła siebie.

Skala ocen: 

1

2

3
4

5

Wynik testu  

1. miejsce 2. miejsce
Waga Ocena Ocena

Przeznaczenie kamery do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków (odpor-
ność na warunki atmosferyczne)

do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków (odporność 
na warunki atmosferyczne)

Interfejsy sieciowe 5% fast ethernet 4,00 fast ethernet, 802.11n 6,00

Wbudowane lampy 5% podczerwona 5,00 podczerwona 5,00

Wbudowane czujniki 5% światła 3,00 światła 3,00

Zasilacz/kable w zestawie 2% brak 1,00 zewnętrzny zintegrowany z wtyczką/ethernet 4,50

Zgodność ze standardem PoE 1% tak 5,00 nie 1,00

Klasa szczelności obudowy 5% IP66 5,00 IP66 5,00

Dodatkowe wyposażenie 5% brak 1,00 wejście mikrofonowe, wyjście głośnikowe 3,00

Oprogramowanie 1% iVMS4200, IPC Calculator, Disk Calculator, Bandwidth 
Calculator

5,00 Foscam IP Camera CMS 5,00

Instrukcja drukowana/elektroniczna 1% dotyczy tylko uruchomienia/opisuje wszystkie funkcje 4,00 opisuje minimum funkcji/opisuje wszystkie funkcje 4,00

Wymiary kamery 0% 60x77x139 mm 98x103x180 mm

3,53 4,30

Instalacja w sieci 1% domyślnie stały adres IP, program do wyszukania kamery 5,00 domyślnie klient DHCP, program do wyszukania kamery 6,00

Ważniejsze protokoły i usługi 3% PPPoE, DDNS, UPnP, RTSP, RTP, HTTPS, SNMP, NTP, inne 5,50 PPPoE, DDNS, UPnP, RTSP, RTP, HTTPS, inne 4,50

Ustawianie ostrości 4% ręczne zdalne 5,00 brak 1,00

Regulacja parametrów obrazu 2% jasność, kontrast, nasycenie kolorów, balans bieli, odcień, 
ekspozycja, obrót, odbicie lustrzane

5,00 jasność, kontrast, nasycenie kolorów, balans bieli, odcień, 
obrót, odbicie lustrzane, inne

5,00

Funkcja PTZ 3% brak 1,00 brak 1,00

Zaawansowane funkcje 5% wykrywanie ruchu, zdalny monitoring, zapis zdjęć i wideo 4,00 wykrywanie ruchu, zdalny monitoring, zapis zdjęć i wideo, 
dwukierunkowe audio

4,50

Zapis nagrania 5% na dysku, na serwerze FTP/SMB, wysłanie e-maila 4,50 na dysku, na serwerze FTP, wysłanie e-maila 3,00

Monitoring z urządzeń mobilnych 4% aplikacja do Androida/iOS/Windows Mobile, inne 6,00 aplikacja do Androida/iOS 6,00

Kontrola dostępu do kamery 2% baza użytkowników, kontrola na podstawie adresów IP 5,00 baza użytkowników, kontrola na podstawie adresów IP 5,00

Język interfejsu w przeglądarce 1% polski (domyślnie) 6,00 angielski 4,00

4,57 3,73

Sensor i zakres rozdzielczości 4% 1,3 Mpix; od 640x480 do 1280x960 6,00 1,3 Mpix; od 320x176 do 1280x960 6,00

Algorytmy kompresji obrazu 2% H.264, MJPEG 5,00 H.264 3,00

Zmierzona ostrość pionowa/pozioma 10% 850/631 LW/PH 5,88 676/702 LW/PH 5,33

Szum składowej R/G/B/Y 5% 0,42/0,38/0,4/0,3 proc. 5,13 0,91/0,67/0,86/0,54 proc. 3,28

Maks. szybkość przy 0,3/1 Mpix 2% 25/25 kl./s 5,33 25/25 kl./s 5,33

Kąt widzenia w poziomie/pionie 2% 70/42 stopni 4,80 74/59 stopni 6,00

Subiektywna ocena jakości obrazu 10% ostry i wyraźny obraz zarówno w dobrym świetle, jak i w 
ciemności

5,00 ostry obraz, bez zakłóceń, zarówno w dobrym, jak i słabym 
oświetleniu

5,00

5,39 4,92

3,80 3,80

Wyniki testu

4,51 4,32
4,71 4,50

Orientacyjna cena rynkowa 630 zł 630 zł

Do testu dostarczył Kamery-IP.com Sunnyline, www.sunnyline.pl

Kamera znalazła się na 1. miejscu nasze-
go testu z kilku powodów. Po pierwsze, 
sensor o rozdzielczości 1,3 Mpix daje 
bardzo dobry obraz w dzień oraz w nocy. 
Poza tym urządzenie ma bogaty zestaw 
funkcji, np. zapis nagrań na zwykłym 
komputerze z Windows, na uwagę zasłu-
guje także zestaw aplikacji na urządzenia 

mobilne. Dla wielu użytkowników atutem 
będą stosunkowo niewielkie rozmiary 
kamery, a także polskojęzyczny interfejs. 
W porównaniu do wielu konkurencyjnych 
urządzeń minusem jest brak Wi-Fi, a tak-
że ubogie wyposażenie – nawet zasilacz 
trzeba dokupić osobno (lub zasilać ka-
merę przez ethernet).

Kamera, która robi wrażenie swoją ogrom-
ną, metalową obudową. Ma sensor 
o rozdzielczości 1,3 Mpix, jednak jakość 
obrazu (rozdzielczość, poziom szumów) 
jest wyraźnie niższa niż w przypadku 
zwycięzcy naszego testu. Również zestaw 
funkcji nie jest tak bogaty, np. wideo 
można zapisywać tylko na serwerze FTP, 

nie ma możliwości korekcji ostrości (jest 
ona ustawiona na stałe) ani zasilania 
przez ethernet. Za to kamera została 
wyposażona w interfejs Wi-Fi, potężny 
arsenał 36 diod podczerwonych, tor 
audio (wyjście głośnikowe, wejście na 
mikrofon). Jednym z jej atutów jest rów-
nież niewygórowana cena.

miejsce miejsce

Ocena: jakość Ocena: jakość 

 Najlepszy obraz
  Zestaw funkcji
  Niewygórowana cena

 Brak Wi-Fi
 Ogólnie słabe wyposażenie

 Bardzo dobry obraz
  Dobre wyposażenie
  Niewygórowana cena

  Przeciętne możliwości
 Brak PoEOcena: jakość/cena Ocena: jakość/cena 

Cena CenaDostarczył: Kamery-IP.com Dostarczył: Sunnyline, www.sunnyline.pl

1. 2.
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3. miejsce 4. miejsce 5. miejsce 6. miejsce
D-Link DSC-2332L Ocena Vivotek IP8331 Ocena ACTi D31 Mpix Ocena Foscam FI8904W Ocena
do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków (odpor-
ność na warunki atmosferyczne)

do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków (odpor-
ność na warunki atmosferyczne)

do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków (odpor-
ność na warunki atmosferyczne)

do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków (odpor-
ność na warunki atmosferyczne)

fast ethernet, 802.11n 6,00 fast ethernet 4,00 fast ethernet 4,00 fast ethernet, 802.11n 6,00

podczerwona 5,00 podczerwona 5,00 podczerwona 5,00 podczerwona 5,00

podczerwieni 4,00 światła,  współpraca z czujnikami zewnętrznymi 5,00 brak 1,00 światła 3,00

zewnętrzny zintegrowany z wtyczką/ethernet 4,50 zewnętrzny zintegrowany z wtyczką/0 3,00 brak 1,00 zewnętrzny zintegrowany z wtyczką/ethernet 4,50

nie 1,00 tak 5,00 tak 5,00 nie 1,00

IP65 4,00 IP66 5,00 IP66 5,00 IP66 5,00

wbudowany mikrofon i głośnik 3,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00

Camera Setup Wizard, D-ViewCam 5,00 Installation Wizard 2, ST7501 32-channel recording 5,00 brak 1,00 Foscam IP Camera CMS 5,00

dotyczy tylko uruchomienia/opisuje wszystkie funkcje 4,00 dotyczy tylko uruchomienia/opisuje wszystkie funkcje 5,00 dotyczy tylko uruchomienia/opisuje minimum funkcji 2,00 opisuje najważniejsze funkcje/opisuje wszystkie funkcje 4,00

66x140x46 mm 60x60x150 mm 77x93x76 mm 75x80x140 mm

4,30 4,03 3,00 3,97

domyślnie klient DHCP, program do wyszukania kamery 6,00 domyślnie klient DHCP, program do wyszukania kamery 6,00 domyślnie klient DHCP, program do wyszukania kamery 6,00 domyślnie klient DHCP, program do wyszukania kamery 6,00

PPPoE, DDNS, UPnP, RTSP, RTP, QoS, HTTPS, SNMP, inne 6,00 PPPoE, DDNS, UPnP, RTSP, RTP, HTTPS, NTP 5,00 PPPoE, DDNS, UPnP, RTSP, RTP, HTTPS, SNMP, NTP 5,50 PPPoE, DDNS, UPnP 2,50

brak 1,00 brak 1,00 ręczne 3,00 brak 1,00

jasność, kontrast, nasycenie kolorów, balans bieli, ekspo-
zycja, obrót, odbicie lustrzane

4,50 jasność, kontrast, nasycenie kolorów, balans bieli, eks-
pozycja, obrót, odbicie lustrzane, inne

5,00 jasność, kontrast, balans bieli, ekspozycja, obrót, odbi-
cie lustrzane

4,00 jasność, kontrast, obrót, odbicie lustrzane 3,00

funkcja PTZ realizowana cyfrowo 3,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00

wykrywanie ruchu, zoom cyfrowy, zdalny monitoring, zapis 
zdjęć i wideo, dwukierunkowe audio

4,50 wykrywanie ruchu, zapis zdjęć i wideo 3,00 wykrywanie ruchu, zapis zdjęć 2,50 wykrywanie ruchu, zdalny monitoring, zapis zdjęć i wideo 4,00

na dysku i karcie pamięci, na serwerze FTP/SMB, e-mail 5,00 na dysku, na serwerze FTP/SMB, wysłanie e-maila 4,50 na serwerze FTP, wysłanie e-maila 3,00 na dysku, na serwerze FTP, wysłanie e-maila 3,00

przez przeglądarkę, 3GPP, aplikacja do Androida/iOS 6,00 protokół 3GPP 4,00 brak 1,00 aplikacja dla Androida/iOS/Windows Mobile, inne 6,00

baza użytkowników, kontrola na podstawie adresów IP 5,00 baza użytkowników, kontrola na podstawie adresów IP 5,00 baza użytkowników, kontrola na podstawie adresów IP 5,00 wewnętrzna baza użytkowników 4,00

angielski 4,00 angielski 4,00 możliwość włączenia polskiego 5,00 możliwość włączenia polskiego 5,00

4,38 3,52 3,07 3,28

1 Mpix, od 176x144 do 1280x800 5,00 300 Kpix, od 176x144 do 640x480 3,00 1 Mpix, od 640x480 do 1280x720 5,00 300 Kpix, od 320x240 do 640x480 3,00

H.264, MPEG-4, MJPEG 5,00 H.264, MPEG-4, MJPEG 5,00 H.264, MJPEG 5,00 MJPEG 3,00

460/589 LW/PH 3,52 220/592 LW/PH 2,27 581/518 LW/PH 3,79 276/574 LW/PH 2,52

0,7/0,6/0,92/0,52 proc. 3,58 0,71/0,56/0,92/0,42 proc. 3,74 0,64/0,52/0,82/0,45 proc. 3,96 0,78/0,7/0,81/0,53 proc. 3,48

25/25 kl./s 5,33 30/0 kl./s 6,00 30/30 kl./s 6,00 15/0 kl./s 4,00

58/40 stopni 3,98 62/52 stopni 5,01 58/35 stopni 3,65 62/47 stopni 4,68

dobra, zarówno w dzień, jak i w nocy; zastrzeżenia do ko-
lorów

4,50 mało detali; widoczne smużenie w nocy 3,00 dobra jakość obrazu w dziennym świetle; wyraźnie widoczne 
smużenie przy rejestrowaniu wideo w nocy

4,00 słabo widoczne detale; w nocy widoczne smużenie 3,00

4,19 3,30 4,20 3,08

4,60 3,80 3,80 3,80

dobry 4,30 dobry 3,61 3,48 3,44
dobry 4,04 dobry 3,52 3,36 dobry 3,96

900 zł 847 zł 961 zł 330 zł

D-Link, www.dlink.com Kamery-IP.com Kamery-IP.com Sunnyline, www.sunnyline.pl

Najmniejsza w teście kamera, która przy-
pomina modele przeznaczone do pracy 
wewnątrz budynków. Jednak wszystkie 
otwory ma zabezpieczone uszczelkami, 
a obudowa ma klasę szczelności IP65, 
zatem może pracować nawet w desz-
czu. Inna sprawa, że całość jest bardzo 
delikatna i na pewno nieodporna na 

wandalizm. Za to kamera, jako jedyna 
w teście, ma sensor podczerwieni (może 
wykrywać ruch nawet bez użycia diody 
podczerwonej), wbudowany mikrofon oraz 
głośniczek, a także cyfrowo realizowaną 
funkcję PTZ. Przetwornik obrazu ma roz-
dzielczość 1 Mpix, ale jakość jest wyraźnie 
gorsza niż w kamerach z 1. i 2. miejsca.

Kamera z przetwornikiem obrazu o roz-
dzielczości 1 Mpix, dzięki czemu gwaran-
tuje dobry obraz, choć nie aż tak dobry 
jak najlepsze modele w teście. Problemy 
pojawiają się w słabym świetle, a tym 
bardziej w całkowitych ciemnościach, 
gdy na nagraniach widać wyraźne smu-
żenie. Kamera jest wyposażona w diodę 

podczerwieni, ale ma ona zasięg około 
10 metrów. Natomiast nie ma czujnika 
światła ani podczerwieni. Nie ma także 
zasilacza w zestawie, ale może być zasi-
lana przez ethernet. Jeśli chodzi o zestaw 
funkcji, brakuje np. aplikacji do monito-
ringu ze smartfonu, za to urządzenie ma 
spolszczony interfejs webowy.

miejsce miejsceD-Link DSC-2332L ACTi D31 Mpix

Ocena: jakość Ocena: jakość 
dobry 4,30

PLUSY PLUSYMINUSY MINUSY
 Dobre wyposażenie
 Małe rozmiary
 Detektor podczerwieni

  Słaba wytrzymałość  
konstrukcji

 Szczelność tylko IP65

  Wystarczająco dobry 
obraz

  Słabe wyposażenie
  Niewielkie możliwościOcena: jakość/cena Ocena: jakość/cena 

dobry 4,04

Cena CenaDostarczył: D-Link, www.dlink.com Dostarczył: Kamery-IP.com

3. 5.


