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1. QUY TẮC ĐỌC MÃ CAMERA IP  



QUY TẮC ĐỌC MÃ CAMERA IP 

Xuất xứ:  
KX:TQ 

KH: ĐL 

KR: HQ 

Phân khúc: 
A: Entry 

C: Pro 

D: High 

E : Ultra 

F : Special 

Y: Eco 

Độ phân giải: 
1: 1.0 MP 

2: 2.0 MP 

3: 3.0 MP 

4: 4.0 MP 

5: 5.0 MP 

8: 8.0 MP 

9: 9.0 MP 

12: 12 MP 

Chức năng ĐB: 
Trống: Tiêu chuẩn  

Ai: Công nghệ AI 

F: Full Color 

Thân vỏ: 
01/11: camera thân nhỏ  

02/12: camera dome nhỏ  

03: thân lớn KL 

04: dome lớn KL 

05: thân lớn đa tiêu cự 

Dòng: 
0: cao 

1: thấp 

D KX 2 0 03 N-AM 

Tính năng: 

-N: Network 
-A: Audio + Alarm 

-E: ePoE 

-F: Fisheye Lens 

-M: Motorized Lens 

-S: Starlight 

-W: Wifi  

Ai 



Ghi chú về quy tắc đọc mã cam IP: 

Những dòng camera IP không theo quy tắc đọc mã trên là những dòng: 

• Camera chuyên dụng, đặc biệt (dòng F Series) 

• Home IP (Có quy tắc đọc mã riêng cho dòng này) 

• Speedome (Có quy tắc đọc mã riêng cho dòng này) 

• Camera mã riêng 



IPC 

A Series C Series CAi Series D Series DAi Series E Series F Series 

-Giá rẻ 

-Chất lượng 

hơn Analog 

-Ổn định cao 

theo thời gian 

-PoE dây 4 lõi 

-Phù hợp mở 

rộng 5in1 
 

-Sony Starvis 

CMOS 

-Hỗ trợ tên 

miền miễn phí 

-SD 256GB 

-H.265 

-Micro (AN3) 

-True-WDR 

(120dB) 

-IVS 

-Sony Starvis 

CMOS 

-Hỗ trợ tên 

miền miễn phí 

-SD 256GB 

-H.265 

-True-WDR 

(120dB) 

-IVS 

-Cổng audio 

I/O 

-Cổng alarm 

I/O 

-SMD 

-AI trong IVS 

-Sony Starvis 

CMOS 

-Hỗ trợ tên 

miền miễn phí 

-H.265+ 

-True-WDR 

(120dB) 

-IVS 

-Cổng audio 

I/O 

-Cổng alarm 

I/O 

-SMD 

-AI trong IVS 

-Face Detect 

-ePoE (some) 

-50fps (some) 

-Motorized 

lens 

-Chip mạnh 

-Sony Starvis 

CMOS 

-SD 256GB 

-H.265 

-True-WDR 

(120dB) 

-IVS 

-Cổng audio 

I/O 

-Cổng alarm 

I/O 

-SMD 

-AI trong IVS 

-Face Detect 

-ePoE 

-People 

Counting 

-Heatmap 

-Chip mạnh 

-4.0 dùng cảm 

biến 1.1.8” 

-Sony Starvis 

CMOS 

-H.265+ 

-True-WDR 

(120dB) 

-IVS 

-Cổng Audio 

I/O 

-2 Cổng alarm 

I/O 

-Face Detect 

-People 

Counting 

-Heatmap 

-Chip mạnh 

-Cổng mạng 

100/1000 

- Giao thông 

- Chống cháy 

nổ 

- Chống ăn 

mòn 

- Cảm biến 

nhiệt 



2. Dòng A Series (Entry) 

• Là dòng cam IP GIÁ RẺ nhưng có nhiều điểm nổi trội so với dòng HD 

Analog 

Đối tượng sử dụng là :  

• Người lắp đặt muốn sử dụng cam ip thay thế cho Analog để cho hình 

ảnh đẹp hơn, ít bị nhiễu , ít bị giảm chất lượng hình ảnh sau thời gian 

sử dụng .  

• Người EU muốn sử dụng nhiều cam hơn khi sử dụng đầu ghi HD 

Analog (VD : KX-A7104SD6 có 4 kênh analog và mở rộng 1 kênh IP)  

 



CÁC MODEL DÒNG A SERIES  

(Theo Catalogue V2) 

- 1.0MP:  KX-A1012N  

- 2.0MP: KX-A2111N2 - KX-A2112N2 - KX-A2011TN3 - KX-A2012TN3 

- 3.0MP: KX-A3111N2 - KX-A3112N2  

- 4.0MP: KX-A4111N2 - KX-A4112N2. 

 



Giá thành chỉ sấp xỉ dòng camera HD 

Analog 



Hình ảnh đẹp hơn dòng HD Analog 

IP 1.0MP CVI 1.0MP 



Độ ổn định và độ bền cao - Không lo 

hỏng vặt 

Lỗi cổng  Nhiễu điện 3 pha Sai chuẩn 

Nhiễu dây Hư jack BNC Yếu nguồn 

Một số lỗi hay gặp của Camera HD Analog 



Hỗ trợ PoE trên dây 4 lõi - đơn giản hóa 

việc đi dây. 

• Hỗ trợ chuẩn PoE af/at, cho phép 

cấp nguồn cho camera trên dây 4 

lõi (1236). 

• Đi dây dễ dàng hơn và nhanh hơn 

• Giảm chi phí dây và nhân công 



Đa dạng độ phân giải 

• 1.0MP 

• 2.0MP 

• 3.0MP 

• 4.0MP 



Phù hợp lắp mở rộng cho hệ thống Đầu ghi 5 

in 1 hiện có 



Hỗ trợ một số tính năng khác 

• Chuẩn nén H.265 -> Lưu trữ lâu hơn trên đầu ghi 

• IP67 -> Lắp đặt ngoài trời  

• Smart IR: 30m -> chống lóa thông minh 

 



3. Dòng C Series (Pro) 

Là dòng camera IP dòng Trung Cấp với nhiều tính năng và điểm nổi trội hơn so với dòng 

A Series. 

Dành cho 

• Là lựa chọn hàng đầu cho anh em thợ lắp đặt tư vấn cho các khách hàng có nhu cầu 

sản phẩm cao, và các anh em làm dự án thiết kế cho các vị trí ít trọng yếu. 

• Người lắp đặt cần tư vấn các chức năng cao hơn để nâng cao giá trị của hệ thống 

• Người lắp đặt muốn dùng camera chất lượng hình ảnh tốt hơn để có thể bán giá cao 

hơn 

• Cty SI sử dụng những camera này cho các vị trí thứ yếu trong dự án để giảm chi phí 

 



CÁC MODEL DÒNG C SERIES  

(Theo Catalogue V2) 

• 2.0MP: KX-C2011SN3 / KX-C2012SN3 / KX-C2012AN3 / KX-

C2003N2  

• 4.0MP: KX-C4011SN3 / KX-C4012SN3 / KX-C4012AN3 



Các ưu điểm của dòng C Series 

• Hỗ trợ trên miền có thể hoạt động độc lập, phù hợp với các chuỗi cửa hàng, quán ăn 

khách sạn lắp cam tại chỗ và quản lý đầu ghi tại nhà. Kết hợp với ANR trên đầu ghi 

để đảm bảo dữ liệu không bị gián đoạn nếu có mất kết nối. 

• Hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng lớn lên đến 256GB – kết hợp với chuẩn nén tối ưu H.265 

giúp lưu trữ lâu hơn và có thể dùng độc lập. 

• Có model Dome tích hợp sẵn micro lý tưởng để lắp ở quầy thu ngân hay lễ tân. 

 



Trang bị cảm biến Sony Starvis CMOS 

• Sony Stavis CMOS 

hỗ trợ công nghệ 

Starlight – Cung cấp 

hình ảnh có màu 

trong điều kiện ánh 

sáng yếu 



Hỗ trợ tên miền miễn phí 
• Giúp giám sát từ xa dễ dàng hơn  

• Thêm camera từ xa (nhà xưởng, cửa hàng,khu phố…) vào hệ thống đầu 

ghi tại nhà hoặc tại trung tâm và giám sát đồng bộ 



Hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng lớn và H.265 

• Hỗ trợ dung lượng thẻ 

nhớ MicroSD lên đến 

256GB, kết hợp với 

chuẩn nén hình ảnh 

H.265 giúp việc lưu trữ 

lâu dài hơn mà vẫn tiết 

kiệm băng thông. 



Model AN3 tích hợp Micro 

• Model Dome AN3 

tích hợp micro, phù 

hợp gắn ở những vị 

trí như quầy lễ tân, 

quầy thu ngân hoặc 

trong văn phòng… 



Hỗ trợ nhiều tính năng thông minh 

IVS: Hàng rào ảo (Tripwire) / Vùng cấm xâm nhập (Intrusion) / Vật thể 

bị bỏ quên (Abadoned) / Vật thể bị lấy mất (Missing) 

 



Hỗ trợ True-WDR (120dB) trên các dòng 

4MP 
• Phù hợp lắp ở những vị trí ngược sáng mạnh 

 



4. Dòng CAi Series (Pro AI) 

Là camera dòng C trang bị thêm Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) để hỗ trợ đắc lực hơn trong việc 
thiết lập các tính năng thông minh. 

Dành cho : 

• Người lắp đặt cần tư vấn các chức năng cao hơn để nâng cao giá trị của hệ thống, do có 
hỗ trợ AI nên sẽ báo động chính xác hơn bảo vệ khách hàng tốt hơn 

• Người lắp đặt muốn dùng camera chất lượng hình ảnh tốt hơn để có thể bán giá cao 
hơn 

• Cty SI sử dụng những camera này cho dự án có chi phí thấp, nhưng vẫn có tính năng 
đặc biệt để gài bài  

• Công ty SI tích hợp vào các giải pháp cảnh báo sớm bảo vệ vòng ngoài cho các khu vực 
rộng lớn 

 

 



CÁC MODEL DÒNG CAi Series  

(chưa có trong V2) 

• 2.0MP: KX-CAi2203N-A / KX-CAi2204N-A / KX-CAi2205MN 

• 4.0MP: KX-CAi4203N-A / KX-CAi4204N-A / KX-CAi4205MN 

 



Các đặc điểm nổi trội của dòng CAi 

Series 

• Sony Stavis CMOS sensor hỗ trợ 

Starlight -> hình ảnh đẹp hơn. 

• MicroSD max 256GB 

• H.265 

• Built-in Mic (một số model) 

Dòng C 

Series 



Các đặc điểm nổi trội của dòng CAi 

Series 

Ngoài những tính năng như trên dòng C, thì dòng CAi Còn 

có thêm: 

• AI trong bảo vệ chu vi (IVS) 

• SMD 

• True WDR (120dB) 

• Cổng Audio in/out , Alarm in/out 

• Hỗ trợ tên miền  



AI trong bảo vệ chu vi (IVS) 

• Cho phép lọc đối tượng là người và xe cộ trong khu vực hoặc hàng 

rào ảo đã thiết lập sẵn dựa trên nền tảng AI kết hợp với chức năng 

SMD. 



Cổng báo động và cổng âm thanh in/out 

- Hỗ trợ cổng âm thanh in/out để 

truyền tải âm thanh trực tiếp, 

thu âm và đàm thoại 2 chiều. 

- Hỗ trợ cổng Alarm in/out để kết 

hợp với các thiết bị báo động 

ngoại vi như công tắc từ, đầu 

dò hồng ngoại, nút nhấn 

khẩn… để phát ra báo động 

trên còi và đèn báo động. 



5. Dòng D Series (High) 

Là dòng camera Cao cấp với nhiều tính năng thông minh và một số tính năng đặc 

biệt 

Dành cho: 

• Người lắp đặt dùng để tư vấn cho các EU cao cấp để dùng các chức năng IVS và 

SMD để nâng cao khả năng bảo vệ hạn chế tối đa báo động giả 

• CTy SI dùng các sản phẩm này vào các dự án có yêu cầu về tinh thông minh của 

dự án nhưng không quá cao cấp và kinh phí không nhiều  

 



CÁC MODEL DÒNG D SERIES  

(theo V2 và cập nhật mới chưa có trên 

V2) 
• 2.0MP: (KX-D2002MN) / (KX-D2003iAN) / KX-D2004iAN / KX-

D2005N2 

• 2.0MP: KX-D2001SN (sắp bỏ mẫu hoặc chuyển sang dòng F) 

• 4.0MP: KX-D4002MN / KX-D4003iN / KX-D4002iAN / KX-D4005N2 / 

       KX-D4004iMN / KX-D4005iMN / KX-D4002WAN 

• 8.0MP: KX-D8002iN / KX-D8005iN / KX-D8004iMN / KX-D8005iMN / 

• 8.0MP: KX-D8001N / KX-D8004N / KX-D8004MN-A / KX-D8005MN-A 



Các đặc điểm nổi trội của dòng D Series 

• Sony Stavis CMOS sensor hỗ trợ Starlight -> Hình ảnh đẹp hơn 

• AI trong bảo vệ chu vi (IVS) 

• SMD  

• True WDR (120dB) 

• H.265+ 

• Cổng báo động in/out - cổng âm thanh in/out 

• Chức năng phát hiện khuôn mặt (cơ bản, không phân tích) 

• ePOE (một số dòng) 

• Chip xử lý mạnh hơn -> hình ảnh mượt hơn.  

• Một số dòng có Frame rate 50fps -> Lắp khu phố nhìn biển số xe di chuyển OK. 



Chức năng phát hiện khuôn mặt cơ bản 

Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt cơ bản và 

chụp lại khuôn mặt  

(Chưa phân tích các thuộc tính khuôn mặt như cam 

DAi) 



Chuẩn nén H.265+ 

• Lưu trữ dữ 

liệu lâu hơn, 

tiết kiệm băng 

thông hơn. 



Cổng báo động và cổng âm thanh in/out 

- Hỗ trợ cổng âm thanh in/out để 

truyền tải âm thanh trực tiếp, 

thu âm và để đàm thoại 2 

chiều. 

- Hỗ trợ cổng Alarm in/out để kết 

hợp với các thiết bị báo động 

ngoại vi như công tắc từ, đầu 

dò hồng ngoại, nút nhấn 

khẩn… để phát ra báo động 

trên còi và đèn báo động. 



50 FPS 

• Một số dòng có 

Frame rate 50fps 

-> Lắp khu phố 

nhìn biển số xe 

đang di chuyển 

OK. 



Hỗ trợ ePOE (một số dòng) 

• Truyền tải tín hiệu và nguồn trên cùng 1 sợi cáp xa hơn, lên đến 800m 



Ống kính motorized 

• Trang bị ống kính 

motorized, zoom 

focus từ xa qua phần 

mềm 



6. Dòng DAi Series (High AI) 

• Là dòng camera IP Cao cấp với các chức năng cao cấp nhưng giá thành hợp lý, đáp ứng các 

yêu cầu quan sát rất cao: 

Dành cho: 

• Người lắp đặt dùng để tư vấn cho các EU cao cấp để dùng các chưc năng IVS và SMD để 

năng cao khả năng bảo vệ hạn chế tối đa báo động giả 

• Người lắp đặt tư vấn cho các cty , văn phòng shop , nhà máy dùng công nghệ cao nhận diện 

khuôn mặt để quản lý nhân viên và tài sản  

• Người lắp đặt tư vấn cho EU cao cấp chức năng nhận diện khuôn mặt để tránh người lạ mặt 

vào nhà 

• Cty SI dùng các sản phẩm này vào các dự án có yêu cầu về tính thông minh cao cấp với chi 

phí hợp lý 

• Cty SI dùng để tư vấn vào các dự án để gài bài đánh bật đối thủ 



CÁC MODEL DÒNG DAi SERIES 

(theo V2 và Cập nhật mới chưa có trên 

V2) 

• 2.0MP: KX-DA2004Ni / KX-DA2003Ni / KX-DA2005Ni 

• 2.0MP: KX-DAi2203N / KX-DAi2203N-FA / KX-DAi2204N / KX-

DAi2205MN-E 

 



Những điểm nổi bật của dòng DAi 

Series 

• Sony Stavis CMOS sensor hỗ trợ Starlight -> 
Hình ảnh đẹp hơn 

• AI trong bảo vệ chu vi (IVS) 

• SMD  

• True WDR (120dB) 

• H.265+ -> chuyển về H.265 

• Cổng báo động in/out - cổng âm thanh in/out 

• Chức năng phát hiện khuôn mặt 

• ePOE (một số dòng) 

• Chip xử lý mạnh hơn -> hình ảnh mượt hơn.  

Dòng D 

Series 



Những điểm nổi bật của dòng DAi 

Series 

Ngoài những trang bị và tính năng như của dòng D Series như trên, DAi được trang bị 
thêm: 

• Hỗ trợ công nghệ AI trong thiết lập các tính năng báo động 

• Đếm người 

• Bảo vệ chu vi (IVS, Tụ tập, xả rác, di chuyển nhanh, đỗ xe…) 

• Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt nhanh hơn, nhiều hơn nhờ có AI 

• Heatmap 

• Full Color: Hỗ trợ đèn trợ sáng -> Hình ảnh luôn có màu (sắp có) 

• Dòng 4.0 sử dụng cảm biến 1/1.8” rất cao cấp. 



Bảo vệ chu vi 

• (IVS, Tụ tập, xả rác, di chuyển 

nhanh, đậu xe trái phép, vật thể 

bỏ quên, vật thể bị lấy mất…) 

 



Đếm người 
Hỗ trợ 2 kiểu đếm người:  

- Đếm người ra vào  

- Đếm người trong khu vực 

Trích xuất được dữ liệu đếm 

người ngay trên camera (có 

thẻ nhớ) 

Cho phép hiển thị số lượng 

người trên liveview trực tiếp 

(OSD). 

-> Đếm người trong khu vực 

ứng dụng dùng để cảnh báo 

trong các khu vực thường có 

số người nhất định ví dụ: 

phòng giam, phòng bệnh, 

phòng làm việc, dây chuyền 

sản xuất…) 

 



Heatmap 

Cho phép người quản lý nắm được khu vực nào di chuyển nhiều ít ra sao để từ đó có thể điều chỉnh cho 

phù hợp. 



Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt nhanh 

hơn, nhiều hơn, chính xác hơn 

• Nhận diện nhanh 

hơn gấp 2 lần 

• Số lượng lên đến 

16 khuôn mặt cùng 

lúc với camera 

2.0MP 

• Hỗ trợ nhận diện 

các thuộc tính 

khuôn mặt 



Sử dụng cảm biến cao cấp 1/1.8” của Sony  

• Dòng 4.0MP dùng cảm biến “Chà bá lửa” 

IMX178 cực kỳ cao cấp của Sony. Cung cấp 

hình ảnh sắc nét. 



Full Color 

• Sắp ra mắt dòng IP 

Full Color -> Hình 

ảnh luôn có màu 

trong mọi điều kiện 

ánh sáng. 



7. Dòng E Series (Ultra) 

• Là dòng camera IP siêu cấp với các đặc điểm và tính năng vượt trội, 

riêng biệt. 

Dành cho:  

• Các khách hàng có nhu cầu đặc trưng về 1 hoặc nhiều tính năng đặc 

biệt mà chỉ dòng này mới có 

• Các khách hàng yêu cầu cao về mặc thông số và tính năng. 

 



CÁC MODEL DÒNG E SERIES  

(Theo catalogue V2) 

• 2.0MP: KX-E2005MSN / KX-E2004MSN 

• 5.0MP: KX-E0505FN 



Những điểm nổi bật của dòng E Series 

Trang bị các tính năng đặc biệt khác các dòng còn lại: 

• Cổng mạng 100/1000 (E2004MSN/E2005MSN) 

• Ống kính Fisheye (Dòng E0505FN) 

• 2 Alarm In/out (Dòng E2004MSN/E2005MSN) 



Ống kính Fisheye 



8. Dòng F Series (Special) 

• Là dòng camera IP chuyên dụng được làm ra cho các mục đích sử 

dụng đặc trưng khác nhau. 

• Thường sử dụng trong các dự án chuyên biệt (Giao thông, Cảm biến 

thân nhiệt, Môi trường khắc nghiệt…) 

• Thường chỉ dùng trong dự án. 



CÁC MODEL DÒNG F SERIES  

(Theo Catalogue V2) 
• Camera Giao thông: KX-F3008ITN / KX-F9008ITN 

• Phụ kiện camera giao thông: KX-F1880B / KX-F8016LC2 / KX-

F2501R2 / KX-F9412TN5 / KX-FL300A / KX-F16FL 

• Camera Nhận diện khuôn mặt: KX-F2005FDSN / KX-F2005FRSN 

(bỏ mẫu) 

• Camera đếm người: KX-F3014SN (bỏ mẫu) 

• Camera chống cháy nổ: KX-FA2307N / KX-FA2307PN / KX-

FA2307IRPN 

• Camera cảm biến nhiệt: KX-F1307TN / KX-F1459TN2 / KX-

FH02TN 

• Camera chống ăn mòn: KX-FA20 



Camera Giao thông: KX-F3008ITN / KX-

F9008ITN 

• Camera chuyên dụng cho hệ thống giao thông 

• Chụp biển số trong mọi điều kiện ngày và đêm 

• Phát hiện các vi phạm: Vượt đèn đỏ, Quá tốc độ, 

ngược chiều, lấn làn… để cung cấp tư liệu xử lý 

• Kết hợp với các thiết bị đi kèm khác, tùy vào từng 

mục đích sử dụng 



Camera chống cháy nổ: KX-FA2307N / KX-

FA2307PN / KX-FA2307IRPN 

• Chống cháy nổ từ bên trong. Thường lắp ở những vị trí dễ cháy nổ, đòi hỏi 
cấm lửa hoàn toàn: 

• Xăng dầu, khu vực hóa học, Khu vực điện… 



Camera chống ăn mòn: KX-FA20 

• Lắp ở các khu vực có độ ăn mòn cao như:  

• Biển, đảo, bè cá trên biển, Tàu thuyền… 

• Khu vực công nghiệp hóa học, tính axit 

cao… 

 

 



Camera cảm biến nhiệt: KX-F1307TN / KX-

F1459TN2 / KX-FH02TN 

• Cảm biến nhiệt độ , đưa ra cảnh báo khi có nhiệt độ bất thường 

• Camera thân nhiệt có sai số thấp khi kết hợp Blackbody 




