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A SILIN hálózati rögzítője ideális választás minden olyan
helyen, ahol magas felbontású IP rendszert használnak. A
rögzítő képes kezelni a maximum 2 Megapixeles ONVIF 2.2
szabványú kamerákat, valamint támogatja a
mozgásérzékelést is. Az Ethernet csatlakozás után könnyen
megtalálhatja a hálózaton lévő eszközöket és kapcsolódhat
hozzájuk. A gyors keresés a videótárban, és az idősáv
használata egyszerűvé teszi a felvételek visszanézését. A
SILIN hálózati rögzítők alacsony árú, és egyszerű megoldást
kínálnak minden megfigyelő rendszerhez.

Kezelt szabvány
ONVIF 2.2 IP kamera

FullHD		

1920 x 1080pix

Specifikáció
Csatornák száma		
8 (max 64Mbps)
Kezelt felbontások		
D1, 720p, 1080p
Rögzítés			
720p / 1080p @ 25FPS
Lejátszás			
4 csatorna @ 1080p /
			
7 csatorna @ 720p /
			
8 csatorna @ D1
Képfrissítés		
200fps @ 1080p/720p/D1
HDD foglalat		
1 db 3,5” max 4 TB
Megjelenítés		
VGA, CVBS, HDMI (1080p)
Hálózati megjelenítés
PC, Android, iOS
PC megjelenítés		
multi-böngésző
Mobil kliens		
P2P , Lejátszást is támogat
AUDIO csatornák		
1/1 RCA be-, és kimenet
Hálózat			
10/100Mbps Ethernet (RJ45)
			
USB-s WiFi vagy 3G modul
TCP/IP			IPv4 (DHCP/FIX)
DNS			
DDNS funkció támogatása
			
vagy saját P2P szolgáltatás
Szolgáltatások		
PPPoE, SMTP, NTP, FTP, UPnP
Tápegység		
12V DC 2A (csomag tartalmazza)
Telepítési környezet
Beltér
Működési hőmérséklet
10°C ~ 55°C
Páratartalom tűrés
95% nem lecsapodó
Méretek			
215 x 215 x 50 mm
Súly			
800g (HDD nélkül)

Jelátvitel

CVBS kimenet
HDMI kimenet

VGA kimenet

Audio kimenet
Audio bemenet
TCP/IP
USB
Tápcsatlakozó

Arcfelismerő és kerület funkció
Az arcfelismerő opció a videó jelet analizálja majd azonosítja
az arcokat, de figyelmen kívül hagyja a többi kép információt.
Egyszerre három arcot tud a képről felismerni, majd menteni
azokat. Beállítható a detektálási, a minium valamint a
maximum arc felismerési terület.A mentett pillanatképek
között könnyű a visszakeresés.
A kerület funkcióval a kamera képén megrajzolható akár négy
különálló érzékelési vonal, amelyen ha a megadott irányban
mozgás történik pillanatkép készül, valamint riaszthat is
a rendszer. Egy speciális visszakereső funkcióval nézhetők
vissza ezek a felvételek.
Mindkét funkció esetében nagy befolyásoló tényező a kamera
minősége, beállítása valamint az elhelyezése is.
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