
 

 

Jak dobrać kamery do monitoringu IP Hikvision 
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Wybór odpowiedniego modelu kamery spełniającej wymagania klienta to nie lada wyzwanie, 
szczególnie gdy producenci CCTV oferują kamery zarówno tanie, ekonomiczne, jak i kamery profesjonalne 
lub projektowe o zaawansowanych parametrach. By to zadanie wykonać szybko i poprawnie należy 
wiedzieć, czym charakteryzuje się określona seria kamer oraz znać ich symbolikę. Jeśli to spędza Wam sen 

z powiek, ten artykuł spowoduje, że Wasze życie się zmieni bezpowrotnie 😊 
 
W artykule omówię ofertę kamer IP firmy HikVision, począwszy od serii Lite, a skończywszy na 

AcuSense z serii Pro. Zaprezentuję też kilka nowości, które ukażą się w przyszłym roku. 
 
W kolejnym opracowaniu znajdą się kamery z serii projektowych: 

 Serii Ultra, na którą składają się kamery Smart IP podserii 3, 4, 5 

 Serii DeeepView z podseriami 7 i 8 
 

1. Pierwsze spotkanie z kamerami serii Lite oraz Pro 
 

Aktualna oferta Hikvision przedstawia się następująco: 
 

 Easy Lite o symbolu DS-2CD1xy1 oraz DS-2CD1xy3G0 

 Easy IP 2.0 Plus o symbolu DS-2CD2xy3G0 oraz DS-2CD2xy3G1 

 Easy IP 3.0 o symbolu DS-2CD2xy5FWD oraz DS-2CD2xy5G0 

 Easy IP 4.0 ColorVU o symbolu DS-2CD2xy7G1-L oraz DS-2CD2xy7G2 

 Easy IP 4.0 AcuSense o symbolu DS-2CD2xy6G1 oraz DS-2CD2xy6G2 
 
        Zmienne x i y będą wyjaśnione w dalszej części artykułu. 

Symbole serii kamer zawierają aktywne linki, które kierują Państwa bezpośrednio do wybranej serii    
dostępnej od ręki w naszym sklepie B2B. 

 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=21-i&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=ds-2cd1+3g0&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+3G0&a=1&g%5B%5D=41146&g%5B%5D=34779
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+3G1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+5FWD&a=1&g%5B%5D=34779
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+5G0&a=1&g%5B%5D=41146&g%5B%5D=34779
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=7G1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=7G2
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=6g1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=6g2&a=1


 

 

 
 

Diagram przedstawia wszystkie dostępne serie kamer IP Hikvision ułożone względem możliwości 
funkcjonalnych i ceny (szczegółowe różnice w seriach kamer przedstawiłem dla Was w tabeli, która jest 
dostępna w dalszej części wpisu). Jak widać, najtańsze są kamery z serii Lite. Cechują się również spełnianiem 
tylko podstawowych wymagań stawianym kamerom IP i nie oferują bardziej zaawansowanych funkcji. Z 
drugiej strony skali są kamery ColorVu oraz AcuSense. 
 
Uwaga – aktualnie oferta Hikvision nie zawiera kamer serii: 

 Easy IP 1.0 o symbolach DS-2CD1xx1 

 Easy 1.0 Plus o symbolach DS-2CD2xx1FWD oraz DS-2CD2xx1G0 

 Easy 2.0 o symbolach DS-2CD2xx2WD 

2. Easy IP Lite 
 
 
Seria Easy IP Lite należy do kamer ekonomicznych. Są to najtańsze kamery w ofercie HIKVISION i w związku 
z tym oferują podstawowe funkcje monitoringu. Pozbawione są analityki wideo VCA, a w przypadku 
większości modeli nie można skonfigurować trybu korytarzowego.  
Czułość przetworników jest nieco słabsza od droższej serii Easy 2.0 Plus. Dodatkowo mamy ograniczenie w 
ich rozdzielczości – maksymalnie to 4-5MP. 
 
Pierwsza seria o symbolach DS-2CD1xx1 pojawiła się na rynku w 2018 r. i nie jest już dostępna. 
W 2019 r. pojawiła się nowa seria DS-2CD1xx3G0 oferująca już kompresję H.265, rozdzielczość 5MP oraz 
wersję ze zmiennym obiektywem. 
 

Główne cechy kamer Easy IP Lite to: 

 Rozdzielczość do 5MP, 

 Nowoczesna kompresja H.265, 

 Przetworniki z cyfrowym DWDR (ale kamery 4MP VF posiadają już WDR 120dB), 

 6 różnych obudów do wyboru (szczegóły w tabeli), 

 Brak analityki VCA, 

 Brak trybu korytarzowego, 

 W kopułkach ze stałym obiektywem brak regulacji 3-AXIS, 

 Brak technologii powered-by-DarkFighter, 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=21-i&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=ds-2cd1+3g0&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/download/files/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/HIKVISION/CCTV/Selektor%20kamer/Por%C3%B3wnanie%20serii%20PRO%20i%20LITE%20-%20wpis%20BLOG/2-Serie-kamer.jpg


 

 

 Brak klasyfikacji obiektów człowiek/pojazd, 
 

3. Easy IP 2.0 Plus 
 
W 2018 r. seria kamer Easy IP 2.0 zostaje odświeżona i przekształca się w rodzinę Easy IP 2.0 Plus. 
Kamery z tej gałęzi uzyskały nowy algorytm kompresji H.265 oraz sprzętowy WDR 120dB. W odróżnieniu 
od najtańszych kamer Easy IP Lite, oprogramowanie kamery wpiera 3 analityki VCA i rozdzielczości do 8MP. 
Są to kamery, w których użytkownik wybiera kompromis pomiędzy ceną a możliwościami.  
 
Kamery oznaczone są symbolem DS-2CD2xx3G0 
 

Główne cechy kamer Easy IP 2.0 Plus to: 

 Rozdzielczość do 8MP, 

 Szeroki wybór 9 różnych obudów, 

 Dostępność kamery w obudowie typu CUBE, 

 3 analityki VCA (szczegóły w tabeli), 

 Możliwość ustawienia wyłącznie 1 wirtualnej linii lub obszaru detekcji, 

 Tryb korytarzowy (z wyjątkiem rozdzielczości 8MP), 

 Brak technologii powered-by-DarkFighter, 

 Brak klasyfikacji obiektów człowiek/pojazd 
 

W 2020 r. Hikvision wprowadza stopniowo nową wersję kamer oznaczonych symbolem DS-2CD2xx3G1, 
które wyposażone są w nowsze procesory wideo. Nowe kamery nie występują jeszcze we wszystkich 
typach obudów. 
W tej serii również są dostępne kamery z modułem WiFi, trzeba pamiętać, że w nowych modelach 
firmware nie daje możliwości dodania kamery do Hik-Connect poprzez interfejs radiowy WiFi. Kamery z 
takim interfejsem radiowym należy dodać do rejestratora, a następnie rejestrator dodać do chmury Hik-
Connect. 
 

4. Easy IP 3.0 
 

W 2017 r. na rynek weszły kamery Easy IP 3.0 oznaczone symbolem DS-2CD2xx5FWD. Zapoczątkowały 
nowoczesną kompresję H.265+ oraz rozdzielczość sięgającą do 4K. W wybranych modelach o niskiej 
rozdzielczości występuje sprzętowy WDR 120dB. Kamery posiadają szeroki zakres dostępnych 
rozdzielczości oraz analitykę VCA. Większość kamer wyposażona jest technologię powered-by-DarkFighter, 
które oferują dobrej jakości obraz w słabym oświetleniu. 

Kamery oferują 6 analityk VCA (szczegóły w tabeli) w celu eliminacji fałszywych alarmów. Kamery nie 
oferują klasyfikacji obiektów typu człowiek/pojazd w analityce VCA i w zwykłej detekcji ruchu. 
W tej serii są dostępne kamery z modułem WiFi, trzeba pamiętać, że w nowych modelach firmware nie 
daje możliwości dodania kamery do Hik-Connect poprzez interfejs radiowy WiFi. Kamery z takim 
interfejsem radiowym należy dodać do rejestratora, a następnie rejestrator dodać do chmury Hik-Connect. 

 
Główne cechy kamer Easy IP 3.0 to: 

 Technologia powered-by-DarkFighter, 

 Kompresja H.265+, 

 Sprzętowy WDR 120dB, 

 Dostępne rozdzielczości do 8MP, 

 Szeroki wybór 9 różnych obudów, 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+3G0&a=1&g%5B%5D=41146&g%5B%5D=34779
https://b2bgo.janexint.com.pl/download/files/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/HIKVISION/CCTV/Selektor%20kamer/Por%C3%B3wnanie%20serii%20PRO%20i%20LITE%20-%20wpis%20BLOG/2-Serie-kamer.jpg
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+3G1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+3G0&a=1&g%5B%5D=41146&g%5B%5D=34779&f50%5B%5D=TAK
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+5FWD&a=1&g%5B%5D=34779
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+5FWD&g%5B%5D=34779&f50%5B%5D=TAK


 

 

 Dostępność kamery w obudowie CUBE, 

 6 analityk VCA (szczegóły w tabeli), 

 Możliwość ustawienia 1 wirtualnej linii lub obszaru detekcji, 

 Brak klasyfikacji obiektów człowiek/pojazd. 
 
W 2020 r. pojawiają się pierwsze modele G0 oznaczone pełnym symbolem DS-2CD2xx5G0. Wybrane 
modele charakteryzują się bardziej wydajną analityką VCA poprzez zastosowanie nowszych procesorów. 
Materiały producenta w tej serii uwzględniają modele do 60kl/s oznaczone dodatkowo literką H, ale 
modele z symbolem H aktualnie nie są dostępne w cenniku standardowym (np. DS-2CD2025FHWD-I) 
Wszystkie rozdzielczości wspierają technologię powered-by-DarkFighter oraz szeroką dynamikę 120dB 
(WDR). 

 

5. Easy IP 4.0 ColorVU 
 

Kamery serii Easy IP 4.0 ColorVU wyposażone są w oświetlacz światła białego zamiast oświetlacza 
podczerwieni. Dzięki temu uzyskujemy kolorowy obraz przez całą dobę. Kamery charakteryzują się wysoką 
czułością przetwornika oraz bardzo jasnym obiektywem F1.0. 
Moc oświetlacza światła białego możemy regulować w zależności od miejsca instalacji. 
Kamery posiadają symbol DS-2CD2xx7G1. 
  

 Kamera ColorVC / Kamera zwykła 
 
Na chwilę obecną kamery ColorVU nie posiadają technologii AcuSense, ale w roku 2021 w ofercie będą 
dostępne kamery DS-2CD2xx7G2 oferujące technologię AcuSense łącznie z technologię ColorVU 
 
 
Główne cechy kamer ColorVU: 

 Wysoka czułość przetwornika CMOS, 

 Jasny obiektyw F1.0, 

 Brak oświetlacza IR, 

 Zastosowany oświetlacz światła białego, 

 Dostępne rozdzielczości 2 i 4MP, 

 6 analityk VCA (szczegóły w tabeli), 

 Brak klasyfikacji obiektów człowiek/pojazd, 

 Kompresja H.265 , 
 Sprzętowy WDR 120dB. 

 

 

https://b2bgo.janexint.com.pl/download/files/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/HIKVISION/CCTV/Selektor%20kamer/Por%C3%B3wnanie%20serii%20PRO%20i%20LITE%20-%20wpis%20BLOG/2-Serie-kamer.jpg
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+5G0&a=1&g%5B%5D=41146&g%5B%5D=34779
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=7G1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=7G2


 

 

6. Easy IP 4.0 AcuSense 
Pierwsza wersja kamer AcuSense oznaczona jako G1 (pełny symbol DS-2CD2xx6G1) pojawiła się na 

rynku w 2019 r., oferując technologię filtrowania fałszywych alarmów. Kamery te są w stanie klasyfikować 
obiekty w trzech grupach: 

 Pojazd 

 Człowiek 

 Inne 
Technologia AcuSense opiera się na algorytmach głębokiego uczenia się (z ang. deep learning) i 

pozwala w znacznym stopniu wykluczyć fałszywe alarmy generowane przez ptaki, spadające liście, warunki 
atmosferyczne lub odbicia światła. Analitykę VCA z klasyfikacją obiektów możemy włączyć np. na 
przecięcie wirtualnej linii lub detekcji intruza, wybierając również jaki rodzaj obiektu wzbudza alarm. Może 
to być człowiek i/lub pojazd. Jeśli zostaną zaznaczone obie opcje, to tylko obiekty zakwalifikowane do tych 
dwóch grup wzbudzą alarm, pozostałe obiekty widoczne w polu detekcji zostaną pominięte. 
Oferta zawiera także kamery ze wbudowanym światłem stroboskopowym i alarmem dźwiękowym. 
 
Główne cechy kamer Easy IP 4.0 AcuSense: 

 Technologia powered-by-DarkFighter, która usprawnia pracę kamery w trudnych warunkach 
oświetleniowych, 

 Kamery dostępne w 8 typach obudów, 

 Sprzętowy WDR 120dB, 

 Dostępne rozdzielczości: 2MP, 4MP, 8MP, 

 Kompresja H.265, 

 Obsługa kart do 128GB, 

 3 analityki VCA (szczegóły w tabeli), 

 Klasyfikacja obiektów człowiek/pojazd 
 
W połowie roku 2020 r. została wprowadzona nowa seria G2 AcuSense oznaczona jako DS-2CD2xx6G2. 
Co oferują nowe kamery? 

 Dostępne są kamery w rozdzielczości 8MP, 

 Większą czułość przetwornika do 0,002 lux, gdzie kamery G1 oferowały 0,005 lux 

 6 analityk VCA (szczegóły w tabeli), 

 Możliwość ustawienia 4 wirtualnych linii lub 4 obszarów detekcji dla innych analityk VCA. W 
kamerach Easy IP 2.0 i 3.0 mamy tylko 1 linię lub 1 obszar detekcji, 

 Większą dokładność analityki z redukcją fałszywych alarmów do 98%, gdzie kamery serii G1 
oferowały redukcję fałszywych alarmów do 90% - a to dzięki analizie strumienia wideo, a nie 
poszczególnych klatek jak w serii G1, 

 Tradycyjna detekcja ruchu może działać z analityką klasyfikacji obiektów człowiek/ pojazd, 

 Większy zasięg działania analizy wideo – do 30m dla kamer o ogniskowej 6mm, 

 Obsługę kart SD do 256GB, 

 Białe światło stroboskopowe (opcja SL), 

 Alarm dźwiękowy (opcja SL), 

 Tryb korytarzowy (tylko seria G2), 
 

 
Odległości detekcji człowiek/pojazd dla kamer AcuSense 

 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=6g1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/download/files/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/HIKVISION/CCTV/Selektor%20kamer/Por%C3%B3wnanie%20serii%20PRO%20i%20LITE%20-%20wpis%20BLOG/2-Serie-kamer.jpg
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=6g2&a=1


 

 

Pełne zestawienie parametrów poszczególnych kamer serii dystrybucyjnych: 
 

 
 

Zestawienie nie zawiera wycofanych z oferty kamer serii: 

 Easy IP 1.0 o symbolach DS-2CD1xx1 

 Easy 1.0 Plus o symbolach DS-2CD2xx1FWD oraz DS-2CD2xx1G0 

 Easy 2.0 o symbolach DS-2CD2xx2WD 
 
 



 

 

 
 

 

7. Znaczenie symboli kamer IP Hikvision 
Aby sprawnie poruszać się po ofercie produktowej Hikvision, należy orientować się w podstawowych 
oznaczeniach kamer. Poniżej znajduje się pełny diagram wyjaśniający wszystkie symbole kamer 
dostępnych w aktualnym cenniku. Taką pomoc można sobie wydrukować i korzystać z niej na co dzień 
lub zaglądać na naszego bloga. (link do pliku) 

 

 

Seria PRO 
 
 
Diagram do kamer Pro o symbolach DS-2CD2xyz 
 

 
 

https://b2bgo.janexint.com.pl/download/files/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/HIKVISION/CCTV/Selektor%20kamer/Por%C3%B3wnanie%20serii%20PRO%20i%20LITE%20-%20wpis%20BLOG/3-Symbole_PRO.jpg
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2&a=1&g%5B%5D=34779


 

 

Seria ekonomiczna Lite 
 
Uproszczony diagram do kamer Easy IP Lite o symbolach DS-2CD1xyz 
Link do pliku 
 

 
 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/download/files/Materialy%20Techniczne%20-%20Programy%20-%20Instrukcje%20-%20Portal%20Janex/HIKVISION/CCTV/Selektor%20kamer/Por%C3%B3wnanie%20serii%20PRO%20i%20LITE%20-%20wpis%20BLOG/4-Symbole_LITE.jpg


 

 

8. Porównanie cenowe wybranych modeli kamer IP Hikvision 
 

Do porównania cenowego została wykorzystana kamera kopułowa 4MP, która jest dostępna w każdej 
serii. Z porównania można zauważyć, że możliwości techniczne idą w parze z ceną. Jednakże zaskoczeniem 
może być cena kamery ColorVU, która jest wyższa od ceny kamery z technologią AcuSense. 

 

        
 
 

Do kolejnego porównania cenowego użyłem kamery bullet 4MP ze zmienną ogniskową 2,8-12mm 
(niestety takie wykonanie nie jest dostępne w technologii ColorVU). Z tego porównania można wywnioskować, 
że ekonomiczniej kształtuje się kamera z serii Easy IP Lite (posiada wyjątkowo WDR 120dB). Jeśli potrzebujemy 
dobrej jakości obrazu, to zdecydowanie na prowadzenie wychodzi kamera AcuSense. Dla mnie zaskoczeniem 
jest cena kamer Easy IP 2.0 Plus i 3.0, jest ona porównywalna do kamery bardziej zaawansowanej technicznie, 
czyli Easy IP 4.0 AcuSense. 
 

  



 

 

 

9. Zestawienie kamer Easy IP Lite 
 
Easy IP Lite najtańsza linia kamer IP w ofercie Hikvision. 

 
Starsze modele z 2018 r. posiadają symbol DS-2CD1xy1.  
Nowsze modele z 2019 r. posiadają symbol DS-2CD1xy3G0.  
W 2021 dostępne będą modele z funkcjonalnością ColorVU pod symbolem DS-2CD1xy7G0. 
 
Dostępne obudowy to (x): 

 0 – Bullet ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 1 – Kopułka ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 3 – Turret ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 6 – Bullet ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm 

 7 – Kopułka ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm 

 H – Turret ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm 

 
Dostępne rozdzielczości (y): 

 2 – 2MP 

 4 – 4MP 

 5 – 5MP 

 
Kolejne oznaczenia to: 

 E – Wersja ekonomiczna z ograniczeniami sieciowymi oraz z cyfrowym DWDR 

 Z – Kamera wyposażona w obiektyw moto-zoom 

 I – Kamera wyposażona w oświetlacz IR 

 

 
 

Małym zaskoczeniem i niekonsekwencją są kamery 4MP w serii Easy IP Lite ze zmiennym obiektywem, 
które posiadają sprzętowy WDR 120dB (pozostałe modele wyposażone są w cyfrowy DWDR): 
 

 DS-2CD1643G0-I 

 DS-2CD1643G0-IZ 

 DS-2CD1743G0-I 

 DS-2CD1743G0-IZ 

 DS-2CD1H43G0-IZ 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=21-i&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=ds-2cd1+3g0&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD1+7G0
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD1643G0-I
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD1643G0-I
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD1743G0-I
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD1743G0-I
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD1H43G0-IZ


 

 

 

10. Zestawienie kamer Easy IP 2.0 Plus 
 

Całą serię dostępnych modeli Easy IP 2.0 Plus przedstawiłem w tabeli. Kamery posiadają symbol DS-
2CD2xy3G0. Oferowane są w 9 typach obudów oraz w rozdzielczościach od 2MP do 8MP. 

Od 2020r dostępna jest seria G2 o symbolu DS-2CDxy3G1 
 
Dostępne obudowy (x): 

 0 – Bullet ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 1 – Kopułka ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 3 – Turret ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 4 – Cube ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 5 – Mini kopułka ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 6 – Bullet ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm 

 7 – Kopułka ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm 

 T – Bullet ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 H – Turret ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm 

 

Dostępne rozdzielczości (y): 

 2 – 2MP 

 4 – 4MP 

 6 – 6MP 

 8 – 8MP 

 
Kolejne oznaczenia to: 

 S – Kamera z wejściem i wyjściem Audio + wejścia i wyjścia alarmowe 

 U – Wbudowany mikrofon 

 Z – Kamera wyposażona w obiektyw moto-zoom 

 I – Kamera wyposażona w oświetlacz IR 

 I5 – Oświetlacz IR do 50m 

 I8 – Oświetlacz IR do 80m 

 W – Wbudowany moduł Wi-Fi 2,4GHz 

 

 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+3G0&a=1&g%5B%5D=41146&g%5B%5D=34779&f50%5B%5D=TAK
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+3G0&a=1&g%5B%5D=41146&g%5B%5D=34779&f50%5B%5D=TAK
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+3G1&a=1


 

 

 
 

11. Zestawienie kamer Easy IP 3.0 
 

Teraz przechodzimy do kamer Easy IP 3.0. Całą serię dostępnych modeli także przedstawiłem w tabeli. 
Kamery posiadają symbol DS-2CD2xy5FWD dla starszej generacji oraz symbol DS-2CD2xy5G0 dla modeli 
stopniowo wprowadzanych w 2020 r. 
W serii Easy IP 3.0 występuje już kamera w wykonaniu Cube, która posiada wbudowany głośnik i mikrofon. 
 
Dostępne obudowy (x): 

 0 – Bullet ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 1 – Kopułka ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 3 – Turret ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 4 – Cube ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 5 – Mini kopułka ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 6 – Bullet ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm 

 7 – Kopułka ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm 

 T – Bullet ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 H – Turret ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm 

 
Dostępne rozdzielczości (y): 

 2 – 2MP 

 4 – 4MP 

 5 – 5MP 

 6 – 6MP 

 8 – 8MP 

 

 
Kolejne oznaczenia to: 

 S – Kamera z wejściem i wyjściem Audio + wejścia i wyjścia alarmowe 

 U – Wbudowany mikrofon 

 Z – Kamera wyposażona w obiektyw moto-zoom 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+5FWD&a=1&g%5B%5D=34779
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+5G0&a=1&g%5B%5D=41146&g%5B%5D=34779


 

 

 I – Kamera wyposażona w oświetlacz IR 

 I5 – Oświetlacz IR do 50m 

 I8 – Oświetlacz IR do 80m 

 F – Gniazdo na kartę SD (symbol nie występuje w modelach G0) 

 WD – Kamera posiada sprzętowy WDR 120dB 

 M – Wyjście HDMI 

 W – Wbudowany moduł Wi-Fi 2,4GHz 

 
 

 

 



 

 

12. Zestawienie kamer ColorVU 
 
W tabeli przygotowałem dostępne modele ColorVU w ofercie Hikvision.  
Kamery łatwo wyszukać w naszej ofercie, wszystkie posiadają symbol DS-2CD2xy7G1 
 
Dostępne obudowy (x): 

 0 – Bullet ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 3 – Turret ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm 

 T – Bullet ze stałym obiektywem 2,8mm, 4mm lub 6mm 

 
Dostępne rozdzielczości (y): 

 2 – 2MP 

 4 – 4MP 

 
Kolejne oznaczenia to: 

 L – Wbudowany oświetlacz światła białego zamiast IR 

 U – Wbudowany mikrofon 

 
 

 

 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=7G1&a=1


 

 

 

13. Zestawienie kamer Easy IP 4.0 AcuSense 
 

Wszystkie zestawienia bazują i zawierają wszystkie kamery z aktualnego cennika grudzień 2020 r. 
 
Przygotowałem dla Was pełne zestawienie kamer Easy IP 4.0 AcuSense. Tabela zawiera dostępne modele 
G2 na grudzień 2020 r. Tabela nie zawiera pierwszej generacji technologii AcuSense oznaczonej, jako G1 
(tę serię nadal posiadamy w sprzedaży) 
 
Kamery dostępne są aż w 8 różnych obudowach.  
Symbol kamery to zawsze DS-2CD2xy6G2. 
 
Dostępne obudowy (x): 

 0 – Bullet ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm, 

 1 – Kopułka ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm, 

 3 – Turret ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm, 

 5 – Mini kopułka ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm, 

 6 – Bullet ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm, 

 7 – Kopułka ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm, 

 T – Bullet ze stałym obiektywem 2,8mm lub 4mm, 

 H – Turret ze zmiennym obiektywem 2,8-12mm, 

 

Dostępne rozdzielczości (y): 

 2 – 2MP 

 4 – 4MP 

 6 – 6MP 

 8 – 8MP 

 

Oznaczenie 6G1 to pierwsza generacja AcuSense 
Oznaczenie 6G2 to nowa generacja z ulepszonym algorytmem filtrowania fałszywych alarmów. 
Filtrowanie fałszywych alarmów opiera się na klasyfikacji celów, która może odfiltrować do 90% 
fałszywych alarmów w G1 oraz do 98% fałszywych alarmów w G2. Użytkownicy mogą klasyfikować obiekty 
według ludzi, pojazdów oraz otrzymywać alerty alarmowe w przypadku wykrycia intruza. Kamera ignoruje 
obiekty takie jak liście, ptaki, deszcz, drzewa. 
 
Wybrane modele oznaczone symbolem SL posiadają wbudowany stroboskop światła białego i alarm 
dźwiękowy (głośnik) w celu odstraszania intruzów. Użytkownicy mogą ustawić światło stroboskopowe tak, 
aby migało, gdy intruz wyzwoli alarm. 
 
Technologia AcuSense oferuje dodatkowo szybkie wyszukiwanie zdarzeń powiązanych z analityką VCA i 
klasyfikacją obiektów. 
 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=6g1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=6g1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=6g2&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=6g1&a=1
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=6g2&a=1


 

 

Kolejne oznaczenia to: 

 S – Kamera z wejściem i wyjściem Audio + wejścia i wyjścia alarmowe 

 U – Wbudowany mikrofon 

 Z – Kamera wyposażona w obiektyw moto-zoom 

 I – Kamera wyposażona w oświetlacz IR 

 2I – Oświetlacz IR do 50m 

 4I – Oświetlacz IR do 80m 

 SL – Kamera wyposażona w światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy 

 
 

 
 
Tabela w przejrzysty sposób prezentuję ofertę kamer HIKVISION. Możemy z niej odczytać, że dostępne 
rozdzielczości to 2, 4 i 8MP. Pewne rozdzielczości nie są dostępne we wszystkich wariantach obudów. 

 



 

 

14. Nowości w 2021r. 
 
W 2021 roku w ofercie Hikvision pojawią się pewne nowości. Na wykresie zaprezentowałem nowe 
serie kamer. 
 
W kamerach ColorVU dostępna będzie technologia AcuSense. Połączenie dwóch technologii poszerzy 
zakres zastosowania kamer, które przez całą dobę oferują kolorowy obraz.  
Nowością będą kamery o rozdzielczości 4K. Zostaną zastosowane duże przetworniki 1/1.2 o jasności 
F1.0 ze sprzętowym WDR 130dB. Czułość nowych przetworników to aż 0,0005 lux. 

Oznaczenie kamer to DS-2CD2xx7G2 
 
W kamerach AcuSense dostępna będzie: 

 Technologia Live Guard. Ulepszone możliwości dla alarmów świetlnych i dźwiękowych w 
kamerach SL, możliwość generowania alarmów świetlnych i dźwiękowych z wejścia 
alarmowego kamery (po aktualizacji do firmware v5.5.150), 

 Wykrywanie braku maseczki oraz dźwiękowa i świetlna informacja w modelach oznaczonych SL 
(po aktualizacji do firmware v5.5.150), 

 Wyszukiwanie twarzy bez maseczki, 

 Nowe modele kamer 8MP w obudowach niedostępnych na tę chwilę np. DS-2CD2186G2-ISU. 
 

 
 
ColorVU Lite to nowa seria Easy IP Lite z linii ekonomicznej. W ofercie pojawi się w 2021 roku. 
Oznaczenie kamer to DS-2CD1xy7G0 
 
Kamery będą posiadały: 

 Atrakcyjną cenę  

 Jasny obiektyw F1.0 

 Przetwornik o czułości 0,001 lux 

 Oświetlacz światła białego do 30m 
 

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=7G2
https://www.hikvision.com/uk/products/IP-Products/Network-Cameras/Pro-Series-EasyIP-/ds-2cd2186g2-isu/
https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD1+7G0


 

 

 
 

W tej tabeli zostały wzięte pod uwagę nowe serie kamer. Oznaczone są na żółto, tak aby można było 
porównać parametry do już istniejacych serii. Tabela zawiera nowe symbole kamer. W symbolu kamery x 
oznacza rodzaj obudowy, a y to rozdzielczość danej kamery. 
 

15.  Co w następnym odcinku.. 
 
W kolejnym odcinku znajdą się kamery z serii projektowych: 
• Serii Ultra, na którą składają się kamery Smart IP podserii 3, 4, 5 
• Serii DeeepView z podseriami 7 i 8 
 
 

https://www.hikvision.com/pl/products/IP-Products/Network-Cameras/Ultra-Series-SmartIP-/?category=Produkty+IP&subCategory=Kamery+sieciowe+&series=Seria+Ultra+%28SmartIP%29&checkedSubSeries=3+Series%3B4+Series%3B5+Series
https://www.hikvision.com/pl/products/IP-Products/Network-Cameras/DeepinView-Series/?category=Produkty+IP&subCategory=Kamery+sieciowe+&series=Seria+DeepinView&checkedSubSeries=NONE

