
  mini catalogus patrickshop.nl (camera's) 

 

populair: 

Wanscam HW0021 HD V2:  €35,00 

 

nieuwe wanscam camera HD. 



 

Betreft v2 van de HW0021 met nieuwe unieke functies!  

Ondersteuning voor ONVIF (compatible met ONVIF NVR, 

Synology, etc). 

Ondersteuning voor RTSP stream. 

Multizone bewegingsdetectie (selecteer eenvoudig waar de 

camera wel en niet moet detecteren om valse meldingen te 

voorkomen). 

Verbeterde beeldsensor (zeer mooi beeld!). 

 

Kenmerken Wanscam HW0021 

 

Ondersteuning voor Apple (iPhone, iPod, iPad) en Android 

(smartphone en tablet). 

Ondersteuning voor Internet Explorer, Chrome, Firefox en 

Safari. 

Bestemd voor binnen. 

Voorzien van IR-Cut filter voor mooiere kleuren overdag. 

Voorzien van MicroSD kaart slot, opname mogelijk op basis 

van instelbaar tijdschema. 

Pan-Tilt bewegingsmechanisme om op afstand te besturen 

(Pan:355°, Tilt: 90°). 

Gratis Plug & Play app, geen portforwarding benodigd. 

Met WIFI (B/G/N) en bekabeld te gebruiken. 



HD resolutie 1280 x 720. 

Twee-weg geluid (luisteren en terugspreken). 

Alarmmeldingen bij beweging (met foto's) via e-mail. 

Multizone bewegingsdetectie. 

Ondersteuning voor ONVIF/RTSP: eenvoudig opnemen van 

beelden via NVR of Synology. 

Video-opname 24/7 of bij beweging via PC software 

(meegeleverd) of naar een FTP server. 

Beeldweergave ook buiten uw eigen netwerk via WIFI en 3G. 

Meerdere camera's te gebruiken. 

Nachtzicht, volledig automatisch, tot circa 8 meter. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wanscam HW0024 HD V2:  €45,00 



 

 



 

 



 



 

nieuwe wanscam camera HD. 

 

Betreft v2 van de HW0024 met nieuwe unieke functies!  

Ondersteuning voor ONVIF (compatible met ONVIF NVR, 

Synology, etc). 

Ondersteuning voor RTSP stream. 

Multizone bewegingsdetectie (selecteer eenvoudig waar de 

camera wel en niet moet detecteren om valse meldingen te 

voorkomen). 

Verbeterde beeldsensor (zeer mooi beeld!). 

 

Kenmerken Wanscam HW0024 

 



Ondersteuning voor Apple (iPhone, iPod, iPad) en Android 

(smartphone en tablet). 

Ondersteuning voor Internet Explorer, Chrome, Firefox en 

Safari. 

Bestemd voor binnen. 

Voorzien van IR-Cut filter voor mooiere kleuren overdag. 

Voorzien van MicroSD kaart slot, opname mogelijk op basis 

van instelbaar tijdschema. 

Pan-Tilt bewegingsmechanisme om op afstand te besturen 

(Pan:355°, Tilt: 90°). 

Gratis Plug & Play app, geen portforwarding benodigd. 

Met WIFI (B/G/N) en bekabeld te gebruiken. 

HD resolutie 1280 x 720. 

Twee-weg geluid (luisteren en terugspreken). 

Alarmmeldingen bij beweging (met foto's) via e-mail. 

Multizone bewegingsdetectie. 

Ondersteuning voor ONVIF/RTSP: eenvoudig opnemen van 

beelden via NVR of Synology. 

Video-opname 24/7 of bij beweging via PC software 

(meegeleverd) of naar een FTP server. 

Beeldweergave ook buiten uw eigen netwerk via WIFI en 3G. 

Meerdere camera's te gebruiken. 

Nachtzicht, volledig automatisch, tot circa 8 meter. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Wanscam HW0038 HD V2 (waterdicht):  €85,00 

 



 



 



 



 



 

 

nieuwe wanscam camera HD. 



 

Betreft v2 van de HW0038 met nieuwe unieke functies!  

 

Ondersteuning voor ONVIF (compatible met ONVIF NVR, 

Synology, etc). 

Ondersteuning voor RTSP stream. 

Multizone bewegingsdetectie (selecteer eenvoudig waar de 

camera wel en niet moet detecteren om valse meldingen te 

voorkomen). 

Verbeterde beeldsensor (zeer mooi beeld!). 

 

Kenmerken Wanscam HW0038 

 

Ondersteuning voor Apple (iPhone, iPod, iPad) en Android 

(smartphone en tablet). 

Ondersteuning voor Internet Explorer, Chrome, Firefox en 

Safari. 

Bestemd voor buiten. 

Voorzien van IR-Cut filter voor mooiere kleuren overdag. 

Voorzien van MicroSD kaart slot, opname mogelijk op basis 

van instelbaar tijdschema. 

Pan-Tilt bewegingsmechanisme om op afstand te besturen 

(Pan:355°, Tilt: 90°). 

Gratis Plug & Play app, geen portforwarding benodigd. 



Met WIFI (B/G/N) en bekabeld te gebruiken. 

HD resolutie 1280 x 720. 

Alarmmeldingen bij beweging (met foto's) via e-mail. 

Multizone bewegingsdetectie. 

Ondersteuning voor ONVIF/RTSP: eenvoudig opnemen van 

beelden via NVR of Synology. 

Video-opname 24/7 of bij beweging via PC software 

(meegeleverd) of naar een FTP server. 

Beeldweergave ook buiten uw eigen netwerk via WIFI en 3G. 

Meerdere camera's te gebruiken. 

Nachtzicht, volledig automatisch, tot circa 15 meter. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

minder populair/niet standaard op 

voorraad: 

 

Wanscam HW0045 FullHD V2 (waterdicht):  €170,00 



 



 



 



 

nieuwe wanscam camera HD. 

 

Betreft v2 van de HW0045 met nieuwe unieke functies!  

 

Ondersteuning voor ONVIF (compatible met ONVIF NVR, 

Synology, etc). 

Ondersteuning voor RTSP stream. 

FullHD 1920 x 1080 haarscherp beeld! 

Multizone bewegingsdetectie (selecteer eenvoudig waar de 



camera wel en niet moet detecteren om valse meldingen te 

voorkomen). 

Zoomlens met autofocus : 2.8-12 mm，support 5x optical 

zoom. 

Groothoekbeeld op 2.8mm, kijkhoek bijna 90 graden! 

 

kenmerken Wanscam HW0045 

 

Ondersteuning voor Apple (iPhone, iPod, iPad) en Android 

(smartphone en tablet). 

Ondersteuning voor Internet Explorer, Chrome, Firefox en 

Safari. 

Bestemd voor buiten. 

Voorzien van IR-Cut filter voor mooiere kleuren overdag. 

Pan-Tilt bewegingsmechanisme om op afstand te besturen 

(Pan:355°, Tilt: 90°). 

Optische zoom 5x. 

Gratis Plug & Play app, geen portforwarding benodigd. 

Met WIFI (B/G/N) en bekabeld te gebruiken. 

FullHD resolutie 1920 x 1080. 

Ingebouwd AP (access point) voor eenvoudige installatie. 

Alarmmeldingen bij beweging (met foto's) via e-mail. 

Multizone bewegingsdetectie. 



Ondersteuning voor ONVIF/RTSP: eenvoudig opnemen van 

beelden via NVR of Synology. 

Video-opname 24/7 of bij beweging via PC software 

(meegeleverd) of naar een FTP server of naar de SD kaart. 

Beeldweergave ook buiten uw eigen netwerk via WIFI en 3G. 

Meerdere camera's te gebruiken. 

Nachtzicht, volledig automatisch, tot circa 80 meter. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wanscam HW0043 HD V2:  €40,00 



 



 



 

 



nieuwe 

wanscam camera HD. 

 

Betreft v2 van de HW0043 met nieuwe unieke functies!  

 

Ondersteuning voor ONVIF (compatible met ONVIF NVR, 

Synology, etc). 

Zeer compact formaat. 

Ondersteuning voor RTSP stream. 

Multizone bewegingsdetectie (selecteer eenvoudig waar de 

camera wel en niet moet detecteren om valse meldingen te 



voorkomen). 

Verbeterde beeldsensor (zeer mooi beeld!). 

 

Kenmerken Wanscam HW0043 

 

Ondersteuning voor Apple (iPhone, iPod, iPad) en Android 

(smartphone en tablet). 

Ondersteuning voor Internet Explorer, Chrome, Firefox en 

Safari. 

Bestemd voor buiten. 

Voorzien van IR-Cut filter voor mooiere kleuren overdag. 

Gratis Plug & Play app, geen portforwarding benodigd. 

Met WIFI (B/G/N) en bekabeld te gebruiken. 

HD resolutie 1280 x 720. 

Alarmmeldingen bij beweging (met foto's) via e-mail. 

Multizone bewegingsdetectie. 

Zeer compact model. 

Ondersteuning voor ONVIF/RTSP: eenvoudig opnemen van 

beelden via NVR of Synology. 

Video-opname 24/7 of bij beweging via PC software 

(meegeleverd) of naar een FTP server. 

Beeldweergave ook buiten uw eigen netwerk via WIFI en 3G. 

Meerdere camera's te gebruiken. 



Nachtzicht, volledig automatisch, tot circa 10 meter. 

============================================== 
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