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Analiza obrazu

Aktualna oferta Hikvision to kamery serii:

Easy Lite
Easy IP 2.0 Plus 
Easy IP 3.0 
Easy IP 4.0

Starsze serie kamer IP to:

Easy IP 1.0 (2012r) 

Easy IP 1.0 Plus
Easy IP 2.0 (2014r)

Easy IP Lite

Easy 2.0 Plus

Easy 3.0

Easy IP 4.0
ColorVU

Easy IP 4.0
AcuSense
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Analiza obrazu

• Dobór odpowiedniego modelu 
kamery spełniającej wymagania 
klienta to wyzwanie!

• Należy wiedzieć czym 
charakteryzuje się określona seria 
kamer oraz znać ich symbolikę

• Hikvision oferuje kamery tanie, 
ekonomiczne jak i kamery 
profesjonalne lub projektowe o 
zaawansowanych parametrach

P



Analiza obrazu
• Seria Easy IP Lite należy do kamer ekonomicznych
• Najtańsze kamery w ofercie HIKVISION
• Oferują jedynie podstawowe funkcje
• Pozbawione są analityki wideo VCA a na większości modeli nie 

można skonfigurować trybu korytarzowego
• Czułość przetworników jest porównywalna lub nieco słabsza od 

droższej serii Easy 2.0 Plus
• Ograniczenie rozdzielczości do 4 lub 5MP
• Pierwsza seria o symbolach DS-2CD1xy1 pojawiła się na rynku w 

2018r, z kompresją H.264, aktualnie do 2MP
• W 2019r pojawiła się nowa seria DS-2CD1xy3G0 oferująca już 

kompresję H.265, rozdzielczość 5MP oraz wersję ze zmiennym 
obiektywem.

Easy IP Lite

M

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


Analiza obrazu
Główne cechy to:
• Rozdzielczość do 5MP,
• Kompresja H.265 w generacji G0
• Przetworniki z cyfrowym DWDR 
• Wyjątek to WDR 120dB w kamerach VF 4MP
• 6 różnych obudów do wyboru
• Brak analityk VCA (jest zwykła detekcja ruchu)
• Brak trybu korytarzowego
• W kopułkach ze stałym obiektywem brak regulacji 3-AXIS,
• Brak technologii Powered-by-DarkFighter
• Brak klasyfikacji obiektów człowiek/pojazd

Easy IP Lite

M



Analiza obrazu

Starsze modele z 2018 r. to DS-2CD1xy1
Nowsze modele z 2019 r. to DS-2CD1xy3G0
2021r dostępne będą modele z funkcjonalnością
ColorVU: DS-2CD1xy7G0

Dostępne obudowy to (x):
0 – Bullet z obiektywem 2,8 lub 4mm
1 – Kopułka z obiektywem 2,8 lub 4mm
3 - Turret z obiektywem 2,8 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 tylko w wersji G0
5 – 5MP tylko w wersji G0

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

Easy IP Lite

M

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


Analiza obrazu
Oczekiwane modele kamer z aktualnego cennika Hikvision

Easy IP Lite

M



Analiza obrazu

• W 2018 r. seria kamer Easy IP 2.0 zostaje odświeżona i 
przekształca się w rodzinę Easy IP 2.0 Plus

• Kompromis pomiędzy ceną a możliwościami
• Kamery zyskały nowy algorytm kompresji H.265 oraz sprzętowy 

WDR 120dB w stosunku do starszej wersji bez „Plusa”
• W odróżnieniu od najtańszych kamer Easy IP Lite, kamery 

wpierają 3 analityki VCA 
• Rozdzielczość do 8MP
• Kamery oznaczone są symbolem DS-2CD2xy3G0
• W 2020 r. Hikvision wprowadza stopniowo nową wersję kamer 

oznaczonych symbolem DS-2CD2xy3G1, które wyposażone są w 
nowsze procesory wideo

• Dostępne kamery z modułem WiFi,

Easy IP 2.0 Plus

P

https://b2bgo.janexint.com.pl/pl/produkty/1?s=DS-2CD2+3G0&a=1&g[]=41146&g[]=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+3G0&a=1&g[]=41146&g[]=34779&f50[]=TAK


Analiza obrazu

Główne cechy kamer to:
• Rozdzielczość do 8MP,
• Szeroki wybór 9 różnych obudów,
• Dostępność kamery w obudowie typu cube
• 3 analityki VCA
• 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

Easy IP 2.0 Plus

P



Analiza obrazu

Kamery posiadają symbol DS-2CD2xy3G0.
Od 2020r dostępna jest seria G1 o symbolu DS-2CDxy3G1

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
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, 4, 6, 8 MP

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

Easy IP 2.0 Plus

P

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


Analiza obrazu

Oczekiwane modele kamer z aktualnego cennika Hikvision

Easy IP 2.0 Plus

P



Analiza obrazu

• W 2017 r. na rynek weszły kamery Easy IP 3.0 oznaczone 
symbolem DS-2CD2xy5FWD

• Wyposażone w technologię Powered-by-DarkFighter, która 
usprawnia pracę kamery w trudnych warunkach oświetleniowych

• Kompresja H.265 oraz rozdzielczość  do 4K
• W większości modeli występuje sprzętowy WDR 120dB
• Kamery oferują 6 analityk VCA w celu eliminacji fałszywych 

alarmów
• Szeroki zakres dostępnych rozdzielczości do 8MP

• W 2020 r. pojawiają się pierwsze modele G0 oznaczone pełnym 
symbolem DS-2CD2xy5G0

• Nowe modele charakteryzują się bardziej wydajną analityką VCA 
poprzez zastosowanie nowszych procesorów

• Modele 60kl/s oznaczone dodatkowo literką H
(np. DS-2CD2025FHWD-I)

Easy IP 3.0

M

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


Analiza obrazu

Easy IP 3.0Główne cechy kamer to:
• Technologia powered-by-DarkFighter
• 6 analityk VCA
• Kompresja H.265+,
• Sprzętowy WDR 120dB,
• Dostępne rozdzielczości do 8MP
• Szeroki wybór 9 różnych obudów
• Dostępność kamery w obudowie CUBE (WIFI, Mikrofon, Głośnik)

• Ograniczenie VCA do 1 wirtualnej linii lub 1 obszaru detekcji 
VCA 

• Brak klasyfikacji obiektów człowiek/pojazd

M



Analiza obrazu

Kamery posiadają symbol DS-2CD2xy5FWD dla starszej generacji
oraz symbol DS-2CD2xy5G0 dla modeli stopniowo wprowadzanych w 2020 r.

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
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

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
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

Easy IP 3.0

M

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


Analiza obrazu

Oczekiwane modele kamer z aktualnego cennika Hikvision

Easy IP 3.0

M



Analiza obrazu
• Kamery wyposażone są w oświetlacz światła białego zamiast 

w oświetlacz podczerwieni
• Moc oświetlacza światła białego możemy regulować w 

zależności od miejsca instalacji
• Kolorowy obraz przez całą dobę
• Kamery charakteryzują się wysoką czułością przetwornika 

oraz bardzo jasnym obiektywem F1.0
• Kamery posiadają symbol DS-2CD2xy7G1
• Na chwilę obecną kamery ColorVU nie posiadają technologii 

AcuSense

ColorVU, Easy IP 4.0

P

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


Analiza obrazu

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
• Brak klasyfikacji obiektów człowiek/pojazd
• Kompresja H.265,
• Sprzętowy WDR 120dB.

ColorVU, Easy IP 4.0

P



Analiza obrazu

ColorVU, Easy IP 4.0

Kamery posiadają symbol DS-2CD2xy7G1

Dostępne obudowy to (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

P

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


Analiza obrazu

• W 2019 pojawia się na rynku pierwsza wersja kamer AcuSense 
oznaczona jako G1 (pełny symbol DS-2CD2xy6G1)

• Technologia AcuSense opiera się na algorytmach głębokiego 
uczenia się i pozwala w znacznym stopniu wykluczyć fałszywe 
alarmy generowane przez ptaki, spadające liście, warunki 
atmosferyczne lub odbicia światła

• Kamery te są w stanie klasyfikować obiekty w trzech grupach:
- Pojazd
- Człowiek
- Pozostałe obiekty

• Analitykę VCA z klasyfikacją obiektów możemy włączyć np. na 
przecięcie wirtualnej linii lub detekcji intruza wybierając również 
jaki rodzaj obiektu wzbudza alarm

• Kamery z wbudowanym światłem stroboskopowym i alarmem 
dźwiękowym

AcuSense G1, Easy IP 4.0

M

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


Analiza obrazu

• W połowie roku 2020 została wprowadzona seria G2 oznaczona 
jako DS-2CD2xy6G2

• Dostępne są kamery w rozdzielczości do 8MP
• Większą czułość przetwornika do 0,002 luxa gdzie kamery G1 

oferowały 0,005 lux
• 6 analityk VCA
• Możliwość ustawienia 4 wirtualnych linii lub 4 obszarów detekcji 

dla innych analityk VCA. 
• Dla porównania 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% 

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

• Większy zasięg działania analizy wideo – do 50m dla kamer o 
ogniskowej 12mm

AcuSense G2, Easy IP 4.0

M

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


Analiza obrazu
• Obsługę kart SD do 256GB
• Białe światło stroboskopowe (opcja SL),
• Alarm dźwiękowy (opcja SL)
• Tryb korytarzowy (tylko seria G2)

AcuSense G2, Easy IP 4.0

M



Analiza obrazu

Symbol kamery to zawsze DS-2CD2xy6G1 lub G2, gdzie x oznacza rodzaj obudowy a y to rozdzielczość:

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,
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. 4. lub 8 MP

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

AcuSense , Easy IP 4.0

M



Analiza obrazu

Oczekiwane modele kamer z aktualnego cennika Hikvision

AcuSense, Easy IP 4.0

M



Analiza obrazu

Generacje AcuSense

P



Analiza obrazu

Pełne zestawienie parametrów poszczególnych serii

P



Analiza obrazu

Porównanie cenowe wybranych modeli

Do porównania cenowego została użyta 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.

P



Analiza obrazu

Porównanie cenowe wybranych modeli

Do kolejnego porównania cenowego została użyta kamera 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.

P



Analiza obrazu

• Funkcja ColorVU w ekonomicznej serii Easy IP Lite
• np. DS-2CD1327G0-L
• Nowe bardziej wydajne procesory G2 w serii Easy IP 

2.0 Plus, większa czułość przetworników 0,005lux
• W kamerach ColorVU dostępna będzie technologia 

AcuSense (oznaczenie 7G2)
• Kamery o rozdzielczości 4K w serii ColorVU
• Zostaną zastosowane duże przetworniki 1/1.2 o 

jasności F1.0 ze sprzętowym WDR 130dB. Czułość 
nowych przetworników to aż 0,0005 lux

• Oznaczenie nowych kamer to DS-2CD2xy7G2
• Target Validity - Poziom ufności klasyfikacji 

(Udoskonalenia AcuSense)
• 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
• Dźwiękowa i świetlna informacja w modelach 

oznaczonych SL (po aktualizacji do firmware v5.5.150)
• Nowe modele kamer 8MP w obudowach 

niedostępnych na tę chwilę np. DS-2CD2186G2-ISU

Nowości w 2021r.

DS-2CD2186G2-ISU M

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/


Analiza obrazu
Nowości na tle 

istniejących kamer

M


