
 

 

 

 

 D1½ ערוצים 8-ל בסיסית מערכת הקלטה עצמאית

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 2מתוך , 1' עמ

 אודיו תכניסו וידאו כניסות 8 עם עצמאית הקלטה מערכת
 .,TV ,VGA HDMIת ויציא. 200/200fps@½D1. בודדת

 .בעברית תמיכה מלאה. USB2.0כניסות  2

 IOS / Android / Windows Phone :תומך

 תכונות 
 1ערוצים בגודל  8-מערכת עצמאית לU 

 ב כל הערוצים-½D1 / 2CIF  ערוצים ב 2 או-D1  +6 ערוצים ב-CIF 

 ללא מאווררים 

 1080 ברזולוציית לתצוגה אפשרותP בכל הערוצים 

  דחיסתH.264 

  לצפייה ברשת מקומית באיכות מקסימאלית ובחיבור מרוחק בקצב אופטימאלי, ברזולוציות נפרדות, ערוצים במקביל 2שידור 

 סנכרון בין יציאות ה- HDMI, VGA, TV 

 מרחוק ולשחזר במקביל, ניתן לצפות מקומית 

 שחזור במקביל בכל הערוצים 

 וך המצלמהמיס/אבדן אות וידאו וכיסוי, גילוי תנועה: התראות על 

 RS-485 (זום חשמלי/על מצלמות ממונעות פיקוד) 

 מרוחק/מחשב מקומי, גיבוי מהיר לדיסק און קי 

 ג המסך בתוספת זמזם"שליחת התראה במייל או מקומית ע 

 4-ניתן להתקין דיסק קשיח עד נפח שלTB 

 תכנת חיבור מרחוק בעברית מלאה, תמיכה בכל הדפדפנים בעברית מלאה 

  ובלאקברי אנדרואיד, אייפוןתמיכה בכל סוגי הסלולאריים כולל 

 חיבורים ( לדוגמא דגםDVR3116-H) 
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D1½ 
Max 200/240fps 



 

 

 

 מפרט טכני – DVR3108-H 

 מערכת

 גבוהים ביצועים בעל יעודי מעבד מעבד

 Embedded LINUX מערכת הפעלה

 זמנית בו מרחוק ולהתחבר לגבות לשחזר ,לצפות מאפשרים משאבי מערכת

 מרוחק מחשב מקלדת ,עכבר ,הפנל מקשי אמצעי שליטה

 וידאו
 BNC  (1.0Vp-p, 75Ω)כניסות  8 כניסות

 NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) סטנדרט

 שמע

 BNC  (200-2800mV, 30KΩ) תכניס -1 כניסה

 RCA  (200-3000mV, 5KΩ) 1ערוץ  יציאה

 (BNC)יציאה -1/ כניסה -1 כווני-דו

 תצוגה

  HDMI  ,1-VGA  ,1-TV (1.0Vp-p, 75Ω)-1 יציאות

  600×800 ,768×1024 ,720×1280 ,1024×1280 ,1080×1920 רזולוציית תצוגה

 - 1/4/8/9 ל חלוקה חלוקת מסך

 הדילוג זמני וקביעת מסכים קבוצות בין לדילוג אפשרות דילוג

 מצלמה לכל נפרדים מיסוך אזורי 4 עד להגדיר ניתן מיסוך

 התראות ,הקלטה מצב ,זמן ,המצלמה שם תצוגת מידע

 הקלטה

 דחיסת פורמט
 וידאו/האודיו

H.264 / G.711 

 הקלטה רזולוציה
D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / 

QCIF(176×144/176×120) 

 קידוד קצב
 2ch@D1+6ch@CIF(1~25/30fps)        או       D1/2CIF(1~25/30fps)½   :ערוץ ראשי

 QCIF(1~25/30fps)/CIF(1~6/7fps) : ערוץ משני

  4096Kb/s~48 ערוץ לכל סרט רוחב

 רציפה תנועה גילוי פ"או ע ,זמנים לוחות פ"או ע ,ידנית הקלטה הקלטה אפשרויות

 'שנ 300~10: לאחר הקלטה', שנ 30~1: קדם הקלטה, ('דק 06: מחדל. ב)' דק 120~1: חבילה מרווחי הקלטה

גילוי תנועה 
 ואזעקות

  SPOT יציאת הפעלת ,מייל- אי שליחת ,הקלטה הפעלות

 רגישות דרגות  6-ב ,מצלמה לכל אזורים( 22X18) 396 עד לקבוע ניתן תנועה גילוי

 ללא אזעקה כניסות

 ללא אזעקה יציאות

שחזור 
 וגיבוי

 1/4/8/9  -ב זמנית בו שחזור שחזור

 וגיבוי למחשב דרך רשת USBצורב /  USBדיסק / גיבוי לדיסק און קי  גיבוי

 רשת

Ethernet RJ-45 (10/100M) 

 אפשרויות
 ,TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE אתרעות  שליחת ,אימייל שליחת

DDNS, FTP 

 במקביל 26 מקסימאליכניסות ' מס

 קבצים וגיבוי ממונעות במצלמות שליטה ,הקלטה ,שחזור ,צפייה מרחוק שליטה

 דיסק קשיח

 4TBעד  SATAדיסק  ונפח סוג

 500MB/H~56: וידאו,  28.8MB/H: שמע נפח לאחסון

 דיסק תקלה על התראה ,חיים לאריכות מתקדם ניהול מתקדם ניהול

ממשקים 
 נוספים

USB 2 אחת לעכבר ואחת להתקן גיבוי חיצוני, יציאות 

RS485 וזום חשמלי מצלמות ממונעותעל  פיקוד 

נתונים 
 כללים

 DC12V / 2A הפעלה מתח

 25W צריכה נתוני

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

 קומפקטי 1U, ( ג)מ "מX 43( ע)מ "מX 243( ר)מ "מ523 מימדים

 (ללא דיסק קשיח)ג "ק 1.5 משקל

 2מתוך , 2' עמ


