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  2Mp 1080P 30x HDCVI PTZסופר מהירהאינפרא מצלמת 

 

  

  

 

 

 

 תכונות

  זום אופטיx30   זום דיגיטליx16 

  25fps@1080P & 50fps@720P 

 עיצוב מקצועי בדור החדש ביותר 

 לשנייה 400° מהירות סיבוב 

 קס )ללא צורך בגידים נוספים(שליטת תקשורת על גבי כבל קוא 

 תצוגת תפריט אלקטרונית 

  תחנות ושמונה תכניות סריקה 300תכנות עד 

 חיבורי אזעקה חיצוניים 

  ממדתמיכה בפרוטוקול חכם תלת DH-SD 

  רטמ 100טווח יעיל בחושך מוחלט 

  למיםעמידהIP66  

  

 

 

 

   



 

 www.systec-cctv.com 03-6728807   077-7808088גבעתיים טל':  149סיסטק יבוא ושיווק מערכות אבטחה כצנלסון 

 DH-SD5923I-HC 

D

 
 

 

 מפרט טכני

 DH-SD59230I-HC  דגם

   מצלמה

  Sony Exmor CMOS ”1/2.8 חיישן תמונה

  x 1080(V), 2Megapixels (H)1920 פיקסלים יעילים

  1000TVL≤ אופקים רזולוציה

 פרוגרסיבי שיטת סריקה

  1/30,000s ~ 1/1 מהירות צמצם

  0.05Lux@F1.6 צבע: תאורה מינימלית

  0.005Lux@F1.6ש/ל:

0Lux  )אינפרא דלוק( 

  50dBיותר מ  יחס אות/ רעש

  25fps@1080P, 50fps@720P מקסימלית רזולוציה

 HD BNCאחד  ץערו יציאת וידאו

  תכונות מצלמה

 / צבע/ ש/לאוטומטי יום / לילה

  BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) פיצוי אור אחורי

 פנימי/ חיצוני/ ידני/ אוטומטי איזון לבן

 / ידני אוטומטי בקרת עצמה

  2D/3D רעשים סינון

 אזורים 24עד  אזורי מיסוך

  16x זום דיגיטלי

   עדשה

  מ"מ~129מ"מ4.3  מידות עדשה

 ( x30זום אופטי )

  F1.6 ~ F5.0 מפתח צמצם

 ידני/ אוטומטי פוקוס

  2.34° ~ 65.1° זווית ראייה

  מ"מ1000  ~מ"מ100 פוקוס בתקריב
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PTZ   

   180°:היפוך 90°~15°  אנכי:   360°~0°אופקי:  טווח סיבוב

  s/ 200°~ 0.1° אנכי: : s/ 300°~ 0.1° אופקי טווח כיוון מהירות

  s/ 300° :אנכי : s/ 400° אופקי מהירות סיבוב

  255 (Pelco-P/D), (DH-SD)300   תחנות

 התאוששות אוטומטית אחרי הפסקת חשמל כולל שמירת הגדרות תאוששותה

 תכנות תחנות/ סריקה/ סיור מצבי סריקה

  (אוטומטיזיהוי  DH-SD, Pelco-P/D (  פרוטוקול

  מטר 100 טווח הארה יעיל

   אודיו

 ערוץ אחד  חיבור

  חיבורים חיצונים

RS485  1  

 שתי כניסות ויציאה אחת  אזעקה

   כללי

  AC24V/3A (±10%) חספק כ

  12W, 25W (IR on) צריכת הספק

  RH 90% פחות מ   40ºC ~ 70ºC- סביבת עבודה

  IP66 עמידות למים

 ) מ"מ) x 310 (מ"מ) Φ186.0 מידות

  ק"ג 3.5  משקל
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