Detective
DVR bezpečnostný
monitorovací systém so
štyrmi kamerami

Špeciﬁkácia: DVR jednotka
Video kompresia: H.264
Video systém: NTSC/PAL
Operačný systém: Linux
Video konektory: 4 x BNC vstup, 2 x BNC výstup
Audio konektory: 1 x RCA vstup, 1 x RCA výstup
VGA rozhranie: áno
Rozlíšenie záznamu NTSC: CIF (352 x 240), HD1
(704 x 240)
Rozlíšenie záznamu PAL: CIF (352 x 240), HD1
(704 x 240)
Možnosti zobrazenia záznamu: samostatná
kamera/4 kamery/striedavo
Možnosti kvality záznamu: výborná/dobrá/
normálna
Záznamové módy: určený čas/detekcia pohybu/
spustenie senzorom
HDD rozhranie: 1 x SATA HDD
Vyhľadávanie záznamu: podľa času a dátumu/
podľa udalostí
Možnosť ovládania pohybu kamier: áno
(štandardne dodávané kamery túto funkciu
nepodporujú)
Sieťové rozhranie: RJ45 10/100Mbit/sec
Sieťové protokoly: TCP/IP, UDP, DHCP, DNNNS,
PPPoE
Prístup cez internet: prístup v reálnom čase
prostredníctvom Internet Exploreru
Zálohovanie: AVI súbory cez USB ﬂash, USB
externý disk, USB CD/DVD
Prehrávanie: normálna rýchlosť/rýchle/rýchlo
späť, po jednotlivých snímkach
Záznam po zvolenom časovom úseku:
15/30/45/60 min
Diaľkový ovládač: áno (súčasťou balenia)
Myš: áno (súčasťou balenia)
Napájací zdroj: DC12V/3A

Popis
Detective S4C je DVR systém na sledovanie a záznam zo 4 CCTV
kamier vybavený slotom na pevný SATA disk. Umožní vám prehliadanie
a monitorovanie zo 4 kamier cez VGA výstup na vašom monitore alebo
prostredníctvom LAN výstupu a internetu na vzdialených PC, PDA,
mobiloch, atď. Záznam obrazu je možné voliteľne prevádzať kontinuálne
alebo v prípade detekcie pohybu. Kamery sú vhodné aj pre vonkajšie
použitie a vďaka IR (infračervenému) presvieteniu umožňujú nočné videnie
do vzdialenosti až 15m. Balenie obsahuje všetku potrebnú kabeláž o
dĺžke 18,3m pre každú zo 4 dodávaných kamier. Inštalácia a ovládanie je
jednoduché aj vďaka lokalizovanému OSD menu. Vhodné pre ochranu a
dohľad v domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, výrobných priestoroch
a iných miestach.
Detective je dodávaný so 4 kamerami s 1/4 Sony Super HAD CCD čipom a
s funkciou nočného videnia pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
Záznam je prevádzaný na HDD (nie je súčasťou balenia) s kompresiou
H.264. Zariadenie umožňuje vysielanie E-mailu pri detekcií pohybu
ľubovoľnej pripojenej kamery. Vďaka LAN prepojeniu máte kedykoľvek
prístup ku kamerám prostredníctvom internetu na akomkoľvek PC, PDA,
Tablete, mobile, atď. Prístup je chránený heslom.
Zariadenie deteguje stratu signálu z videovstupov - napríklad v prípade
poškodenia kamery. V takomto prípade dostanete varovný E-mail.
Môžete si nastaviť kontinuálny záznam obrazu, alebo záznam podmienený
detekciou pohybu. Prehľadné OSD menu je k dispozícií v češtine, angličtine,
poľštine, maďarčine a v ďalších svetových jazykoch.

Obsah balenia
Súčasťou balenia je diaľkové ovládanie a myš pre komfortnejšie ovládanie
na Vašom monitore.

Špeciﬁkácia: Kamery
Záznamový senzor: 1/4“ SONY SUPER HAD CCD
Rozlíšenie: PAL 500(H) x 582(V), NTSC 510(H) x 492(V)
Video výstup: 1.0 Vp-p75Ohm
S/N pomer: viac ako 48dB

Gamma charakteristika: 0,45
Rýchlosť uzávierky: 1/50-1/100000 sek
Infračervený dosah pre nočné videnie: 10-15m
Spotreba: 12VDC, 220mA (so zapnutým IR presvietením)

www.evolve-europe.com

