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 ערוצים 4/8/16ל תלת טכנולוגית  HDCVIמערכת הקלטה 

  

  

 

 

 כללי

 IP /HDCVIתמיכה במצלמות אנלוגיות/ ●

 264Hהזרמה ודחיסת וידאו כפולה ●

 לשנייהתמונות  12בקצב  P1080בזמן אמת ו  P720הקלטה באיכות ●

 אירועת וידאו לנייד בזמן הקפצ-טכנולוגיית דחיפת וידאו●

 בחיפוש חכםערוצים במקביל ותמיכה  4/8/16צפייה בהקלטות ב ●

   ועוד Dahua, AXIS, Bosch, Panasonic, Pelco, Samsung, , Sonyשל חברות  IPתמיכה במצלמות ●

  ONVIF 2.4תמיכה בפרוטוקול ●

 USB2.0 *2טרה ו  4תמיכה בדיסק קשיח עד ●

 Dahuaשל  PTZ 3Dתמיכה במצלמות ●

 ותמיכה בטלפונים חכמים. DSS/Smart PSSוניטור חזקות וחכמות  צפייהתכנות ●

 

 

 

 

  טכנייםנתונים 
  DH-HCVR5104H-S2  DH-HCVR5108H-S2  DH-HCVR5116H-S2  דגם

0 

  מערכת

 מעבד ייעודי מעבד

 ייעודי LINUX  מערכת הפעלה

  וידאו

  BNC ערוצים BNC  16 ערוצים BNC  8 ערוצים 4  כניסות

  

  טכנולוגיה

  NTSC/PAL  אנלוגי

HDCVI  1080מצלמותP/720P HDCVI  

IP   1080תמיכה בשתי מצלמותP/720P IP 

  קול

  RCAערוץ אחד  כניסות

  RCA ערוץ אחד  יציאות

 תמיכה בדיבור דו כיווני דיבור דו כיווני
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  תצוגה

  HDMI, 1 VGA 1 יציאות

  768×1024 ,720×1280 ,1024×1280 ,1080×1920  רזולוציה

  1/4/8/9/16  1/4/8/9  1/4 חלוקת מסך

 אזורים לכל מצלמה 4 אזורי מיסוך

 בוד וידאו , זיהוי תנועה, כיסוי מצלמהישם ערוץ, זמן, א  תצוגה

  הקלטה

  H.264/G.711 דחיסת וידאו וקול

קצב 
 הקלטה

  

זרם 
 ראשי

 P1080ב  לשנייהתמונות  15
 P720/P960ב  לשנייהתמונות  25

זרם 
 מוגבר

CIF/QCIF(1~25/30fps)  

  4096Kb/s~96 קצב דגימה

 רגיל/ לוח זמנים/ גילוי תנועה/ רצוף/ ללא מצבי הקלטה

 דק' , 60 :,ברירת מחדל   דק  60~1 אפשרויות הקלטה
 שנ' 300~10 סוף הקלטה ,שנ' 30~1 קדם הקלטה

 זיהוי וידאו ואזעקה

  ,תמונה ,FTP ,אימיילדחיפת וידאו,  ,סיור ,PTZ ,הקלטה  אירועיםדיווח 

  צפצוף, התראה על המסך

 / תנועה באזורים איבוד וידאו/ גילוי תנועה/ כיסוי מצלמה וידאו התראת

 שיחזור וגיבוי

 1/4/9/16 1/4/9 1/4 ניגון מסונכרן

 זמן/ תאריך/ תנועה/ שניה מצבי חיפוש

מצלמה  ,קובץ קודם ,קובץ הבא ,הילוך איטי ,ניגון מהיר ,אחורה ,עצירה ,השהייה ,ניגון אפשרויות ניגון

  זום דיגיטלי  ,בחירה גיבוי ,חזרה ,מסך מלא ,מצלמה קודמת ,הבאה

 / דרך הרשת / דיסק פנימי USBדיסק  אפשרויות גיבוי

   רשת

 RJ45 10/100 10/100/1000   חיבור

 אפשרויות רשת

  

HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, PPPOE,  DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P  

 משתמשים 128 גישת משתמשים

 / אנדרואיד/ וינדוסאיפון טלפון חכם

   אחסון

 טרה 4 דע SATSיציאת  דיסק פנימי

  חיבורים חיצוניים

 )אחת אחורית( USB2שתי יציאות    USB ממשק

RS485   יציאת תקשורת למצלמותPTZ 
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   כללי

  DC12V/2A  DC12V/3A ספק כח

  )ללא דיסק( 10W צריכת הספק

 סביבת עבודה
-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa  

 55× 255× 325 מ"מ מידות

 ק"ג ללא דיסק 1.5  משקל

 חיבורי מערכת

 
Dahua Technology Co., Ltd. 
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