HD-SDI (ulko)
videovalvontajärjestelmä

Myymälän ja toimiston tehokkaaseen ulkovalvontaan on nyt saatavissa HD-SDI teräväpiirtojärjestelmä.
Täyden resoluution 1920x1080 on kodin TV tekniikasta tuttua FullHD 1080p valvontakuvaa.
HD-SDI kuva on noin kuusi kertaa tarkempaa kuin perinteinen videokuva.
Valvontakuva siirretään perinteisessä koaksiaalikaapelissa. Kameroita voi tallentimessa olla 4 kpl.
Yleistä HD-SDI järjestelmistä:
• Videokuva siirretään normaalissa koaksiaalikaapelissa
• 6x parempi kuva kuin analogisessa järjestelmässä
• FullHD (täyden resoluution) kuva 1080p
• Kuva ei pikselöidy
• Live- ja tallennetun kuvan resoluutio 1920x1080
• Videokuva reaaliaikaista 30 fps/sek.
• Videokuvassa ei (latenssia) viivettä
• Toimii kuin perinteinen analoginen videojärjestelmä
• Ei IP- osoitteita kameroille
• Ei tarvita erillisiä reitittimiä / kytkimiä
• Edullinen päivittää vanhat analogiset järjestelmät
• Asentajan ei tarvitse osata IP/verkkotekniikkaa

Mobiili valvonta onnistuu
Android, iPhone ja iPad laitteilla.

Valmis pakkaus (CK4204+HD-SDI paketti) sisältää:
1 kpl CK4204 HD-SDI videotallentimen
1 kpl IR-kaukosäädin
1 kpl HDD Sata kovalevy 1Tb (1000Mb)
2 kpl HD-M138VTL- Dome ulos, 2,8-10mm
1 kpl MONITORI 23” Led HDMI liitännällä
1 kpl PSD12030 Virtalähde 230VAC/12VDC 3.0A
1 kpl SP4 haaroitin ¼
Etävalvonta onnistuu
2 kpl SE-AC20VPC BNC-DC jatkokaapeli 20m
Selaimella sekä CMS ohjelmalla.
1 kpl HDMI kaapeli
1 kpl USB hiiri
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CK4204: HD-SDI on uusin videoformaatti ja se on kehitetty videovalvontamarkkinoille. HD-SDI on suunniteltu
tuomaan FullHD kuvanlaatua helposti asennettavaan videojärjestelmään. Samalla on luotu standardi,
joka voi hyödyntää perinteisen koaksiaalikaapelin. Yleistä HD-SDI järjestelmistä:
• Videokuva siirretään normaalissa koaksiaalikaapelissa • 6x parempi kuva kuin analogisessa järjestelmässä
• FullHD (täyden resoluution) kuva 1080p • Kuva ei pikselöidy
• Live- ja tallennetun kuvan resoluutio 1920x1080 • Videokuva reaaliaikaista 30 fps/sek.
• Videokuvassa ei viivettä (latenssia) • Toimii kuin perinteinen analoginen videojärjestelmä
• Ei IP- osoitteita kameroille • Ei tarvita erillisiä reitittimiä / kytkimiä
• Edullinen päivittää vanhat analogiset järjestelmät • Asentajan ei tarvitse osata IP/verkkotekniikkaa
NÄYTTÖ: TFT 23” LED HDMI, täyden resoluution valvontamonitori.

HD-M138VTL IR Domekamera ULKO, 2,8-10mm
* 1/3" 2,1Mp Panasonic CMOS kenno
* 1080(1920x1080)@30fps
* Herkkyys 0,002 luksia
* IR-valaistus
* BNC ulostulo tarkennusta varten
* Kaksois ulostulo-Megapixel HD CCTV(BNC) & SD CCTV(BNC)
* Sumunpoisto (kohinan poisto)
* Korkean resoluution 64x zoom
* PIP kuva (täysikuva / zoomattukuva)
* Välkkymisen esto
* DNR haamukuvien poisto
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