Detective
DVR alarmowy system
monitorujący bezpieczeństwo
z czterech kamer

Specyﬁkacja: Urządzenie DVR
R
Kompresja wideo: H.264
System wideo: NTSC/PAL
System operacyjny: Linux
Łączniki wideo: 4 x wejście BNC, 2 x wyjście BNC
Łączniki audio: 1 x wejście RCA, 1 x wyjście RCA
Interfejs VGA: tak
Rozdzielczość zapisu NTSC: CIF (352 x 240),
HD1 (704 x 240)
Rozdzielczość zapisu PAL: CIF (352 x 240), HD1
(704 x 240)
Możliwość wyboru rodzaju zapisu: pojedyncza
kamera/4 kamery/na zmianę
Możliwość wybory jakości zapisu: wysoka/dobra/
normalna
Trybu zapisu: określony czas/wykrycie ruchu/
uruchomienie czujnikiem
Interfejs HDD: 1 x SATA HDD
Wyszukiwanie zapisu: według czasu i daty/
według wydarzenia
Możliwość sterowania ruchem kamer: tak
(standardowo sprzedawane kamery nie
obsługują tej funkcji)
Interfejs sieciowy: RJ45 10/100Mbit/sec
Protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP, DHCP,
DNNNS, PPPoE
Dostęp przez internet: dostęp w czasie
rzeczywistym przy pomocy przeglądarki
internetowej
Kopie zapasowe: pliki AVI zapisywane poprzez
łącze USB na ﬂash dysku , dysku zewnętrznym,
nagrywarce CD/DVD
Odtwarzanie: normalna prędkość/szybkie/
szybkie do tyłu/ odtwarzanie poklatkowe
Zapis w wybranym przedziale czasowym:
15/30/45/60 min
Pilot zdalnego sterowania: tak (wchodzi w skład
zestawu)
Mysz: tak (wchodzi w skład zestawu)
Zasilacz: DC12V/3A

Opis
Detective S4C jest systemem DVR do monitorowania i zapisu z 4 kamer
zewnętrznych CCTV, wyposażony w slot do twardego dysku SATA. Umożliwia
przeglądanie monitoringu z 4 kamer przez wyjście VGA na monitorze lub za
pomocą wyjścia LAN i internetu na innych komputerach, PDA, komórkach itp.
Zapis obrazu może przebiegać w sposób ciągły lub w przypadku wykrycia
ruchu. Kamer można używać również na zewnątrz, a dzięki funkcji widzenia w
podczerwieni (IR) umożliwiają monitoring nocny na odległość do 15 metrów.
Opakowanie zawiera wszelkie potrzebne okablowanie o długości 18,3 m dla
każdej z 4 dołączonych kamer. Instalacja i obsługa jest łatwa również dzięki menu
typu OSD. System jest odpowiedni dla ochrony i monitoringu w domu, biurze,
sklepie, działce i innych miejscach.
Detective S4C jest sprzedawany z 4 kamerami przeznaczonymi do użytku
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wyposażonymi w oryginalne chipy typu
1/4 Sony Super HAD CCD, z funkcją widzenia nocnego w podczerwieni. Zapis
z kamer jest prowadzony z kompresją H.264 na twardym dysku HDD (nie
wchodzącym w skład zestawu). Urządzenie umożliwia wysyłanie e-maili w sytuacji
wykrycia ruchu przez dowolną z podłączonych kamer. Dzięki podłączeniu LAN,
za pomocą internetu zapewniony jest w dowolnym momencie z jakiegokolwiek
komputera, PDA, Tabletu, Komórki itd zdalny dostęp do kamer. Dostęp jest
chroniony hasłem przed niepowołanym dostępem.
Urządzenie wykrywa utratę sygnału w wyjść wideo - na przykład w przypadku
uszkodzenia kamery. W takiej sytuacji zostanie wysłany ostrzegawczy e-mail.
Możliwe jest ustawienie nagrywania w trybie ciągłym lub jego uruchomienie
w przypadku wykrycia ruchu. Przejrzyste menu OSD dostępne jest w języku
polskim, czeskim, angielskim, węgierskim oraz w innych językach będących w
powszechnym użyciu na świecie.

Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera pilot zdalnego sterowania i mysz dla bardziej komfortowego
sterowania opcjami na monitorze.

Specyﬁkacja: Kamera
Czujnki zapisu: 1/4“ SONY SUPER HAD CCD
Rozdzielczość: PAL 500(H) x 582(V), NTSC 510(H) x 492(V)
Wyjście wideo: 1.0 Vp-p75Ohm
Czułość S/N: ponad 48dB

Charakterystyka Gamma: 0,45
Czas otwarcia migawki: 1/50-1/100000 sec
Zasięg podczerwieni do widzenia nocnego: 10-15m
Zużycie prądu: 12V DC, 220mA (z włączoną funkcją IR)

www.evolve-europe.com

