
 

 

 
 PoE-4+'רע 4, עצמאית (IP) ת מצלמות רשתהקלט 'מע

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (:IP)מצלמות רשת  4-ל (NVR) עצמאית רשת הקלטה מערכת

100/100fps@1080P Full HD, תויציא HDMI ו-VGA .3  כניסות

USB2.0.  דיסקים קשיחים 2עד (HDD), תמיכה מלאה בעברית. 

 IOS / Android / Windows Phone: תמיכה בכל הסמארטפונים

 

 תכונות 
 עצמאית רשת הקלטה מערכת (NVR), 4 למצלמות רשת  ערוצים(IP) 

  מעבד ליבה כפולה(Dual-Core CPU) ,הקלטה ושחזור משופרים, לביצועי תצוגה 

  דחיסתH.264/MPEG-4 

 100/100: וצפייה הקלטהfps@1080P – Full HD 

 תמיכה ב- IPC UPnP  +4 יציאות /כניסותPoE 

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

 סנכרון בין יציאות ה-VGA ,ו- HDMI 

 במקביל בכל הערוציםמרחוק ולשחזר , ניתן לצפות מקומית 

 ONVIF 

 תמיכה במגוון מצלמות רשת :Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon,  Panasonic, Samsung, Sony ועוד... 

 חיפוש אוטומטי של מצלמות רשת ב-LAN 

 מיסוך המצלמה/אבדן אות וידאו וכיסוי, גילוי תנועה: התראות על 

 מרוחק/מחשב מקומי, גיבוי מהיר לדיסק און קי 

 ג המסך בתוספת זמזם"שליחת התראה במייל או מקומית ע 

 4-עד נפח של יםקשיח יםדיסק 2-תמיכה בTB א "כ(8TB כ"סה)  +eSATA ( 16עדTB) 

 תכנת חיבור מרחוק בעברית מלאה, תמיכה בכל הדפדפנים בעברית מלאה 

  ובלאקברי אנדרואיד, אייפוןתמיכה בכל סוגי הסלולאריים כולל 

 חיבורים 

 

 2מתוך , 1' עמ

Max 8TB 4CH 



 

 

  

 י מפרט טכנ– NVR3204V-P 

 מערכת

 גבוהים ביצועים בעל יעודי ליבה כפולה מעבד מעבד

 Embedded LINUX מערכת הפעלה

 מרוחק מחשב מקלדת ,עכבר ,הפנל מקשי אמצעי שליטה

 אודיו+וידאו
 ערוצים 4 רשת למצלמות כניסות

 (RCA)יציאה -1, כניסה-1 כיווני-אודיו דו

 תצוגה

 HDMI , VGA יציאות מסך

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

 144 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 / MPEG4 

 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) הקלטה רזולוציה

 100fps@1080P (Full HD) הקלטה מקסימאלי קצב

 8192kbps ~ 48  סרט רוחב

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

 רגיל< גילוי תנועה < אזעקה 4ממסר< ידני  עדיפות להקלטה

 'שנ 1-066: לאחר הקלטה4 ' שנ 1-06: קדם הקלטה4  ('דק 06: ברירת מחדל)' דק 120~1 מרווח הקלטה

גילוי תנועה 
 ואזעקות

 PTZהפעלת ,  SPOT יציאת הפעלת ,מייל- אי שליחת ,הקלטה הפעלות

 מיסוך מצלמה4 איבוד אות וידאו 4  רגישות דרגות  6-ב ,מצלמה לכל אזורים 396 עד לקבוע ניתן תנועה גילוי

 כניסות 0 אזעקה כניסות

 יציאות 1 אזעקה יציאות

שחזור 
 וגיבוי

 1/4  -ב זמנית בו שחזור שחזור

 תנועה וחיפוש חכם, ממסרים, תאריך4זמן תצורת חיפוש

 אפשרויות שחזור
, קובץ קודם, קובץ הבא, ניגון איטי, ניגון מהיר, ניגון לאחור, עצור ניגון, הקפאת תמונה, נגן

 גיבוי וזום דיגיטלי, ניגון חוזר, מסך מלא, המצלמה הקודמת, מצלמה הבאהה

 וגיבוי למחשב דרך רשת eSATA 4התקן USB  4 התקני גיבוי

 רשת

Ethernet RJ-45 (10/100M/1000M) 

PoE 4 יציאות 4כניסות(IEEE802.3af) 

 רשת תפקודי
 ,HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP אתרעות  שליחת ,אימייל שליחת

DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP,  

 במקביל 06עד  כניסות משתמשים

 iPhone, iPad, Android, Windows Phone סמארטפון

 אחסון
 (כ"סה 8TB)א "כ 4TB-עד נפח של (SATA HDD) דיסקים קשיחים 0-תמיכה ב פנימי -דיסק קשיח 

 (כ"סה 16TB< -א "כ 4TBדיסקים קשיחים בנפח של  4עד )בודד  eSATA התקןתמיכה ב חיצוני –דיסק קשיח 

ממשקים 
 נוספים

USB 0 (אחורית-1)יציאות 4כניסות ,USB2.0 

RS232 פיקוד לוח ,למחשב תקשורת 

RS485 זום חשמלי4פיקוד על מצלמות ממונעות 

נתונים 
 כללים

 הפעלה מתח
DC12V   :    NVR 

PoE      :  DC48V 

 צריכה נתוני
20W   :    NVR (ללא דיסק קשיח) 

PoE      :  15W (כניסה4לכל יציאה) 

 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa+~ 10- עבודה לחות4'טמפ

 (ג)מ "מX 140( ע)מ "מX 006( ר)מ "מ166 מימדים

 (ללא דיסק קשיח)ג "ק 1.6 משקל

 2מתוך , 2' עמ


