Trabalharem conjuntamente para uma mundo mais seguro!

Perfil de companhia

Conteúdo

Shenzhen Enerson Technology Company Limited foi fundada em julho de 2003com
a própria marca comercial “ANSON”. A sede da empresa fica em Shenzhen e mantém
um escritório no Paquistão desde2009.
Enerson é uma empresa de alta tecnologia especializada em pesquisa, fabricação e
distribuição de câmeras de CFTV de segurança.
Enerson tem uma equipe de P & D de alta qualidade comapoio de equipamentos
avançados e muitos técnicos. As hábeis linhas de produção comfirmes idéias de
qualidade e disciplinas rígidas garante a qualidade, confiabilidade e o bom
desempenho dos nossos produtos. As peças-chave que usamos são todos
importadosdo Japão, Europa, Coréia do Sul e Estados Unidos.
Enerson fará grandes esforços para desenvolver produtos novos ede alta qualidade,
atender suas demandas especiais do produto em termos de pesquisa e
desenvolviemnto, e fornecer um perfeito sistema de serviçopara clientes composto
por ante-venda, na venda e pós-venda.

Em Hongkong

Em Shenzhen

A filosofia de gestão da Enerson é "confiança, qualidade e cooperação leal". Com
avançada administração de produção e novo design da forma, Enersonconta com
alto prestígio na indústria de CFTV.
Os produtos da marca Anson são vendidos para a América, Europa, Ásia e outros
países. Nossos produtosforam amplamente utilizados em vários campos e gozaram
de boa reputação dentro e fora do país. Teremos o maior prazer em estabelecer
relações comerciais de igualdade e benefício mútuo.Enerson está à sua disposição!
Para expandir o nosso negócio, participamos de famosas e profissionais exposições
de produtos de segurança em diversos países.
No Brasil

Processo de produção

Conteúdo
HDCVI câmera
Ambarella solução IP câmera
TI solução IP câmera
Anti-explosão câmera

Ensaios de materiais

Produção

Envelhecimento

HDCVI DVR
HD NVR

Entrega

Embalagem

QC teste
Acessórios IP
Certificações
Projectos
Notebook

HDCVI câmera

HDCVI câmera
Especificações técnicas
Modelo

Sensor de imagem
Pixels efetivos
Velocidade do obturador

1/50s~1/100,000s

Taxa de frames

720@25fps
Interno

Sincronização
Iluminação Mínima
Saída de vídeo

1 canal BNC HDCVI saída de vídeo

Distância de IR
Dia/noite
Longo de foco

2.8-12mm varifocais lentes

Fonte de alimentação

O que é HDCVI?
HDCVI (High Definition Composite Video Interface) é um
padrão sobre-coaxial-cabo de transmissão de vídeo analógico
HD que desenvolveu em casa. A tecnologia torna os formatos
de vídeo HD 1280H × 720V e 1920H x 1080V pela progressiva.

Destaques Técnicos
◆
◆
◆
◆

Formato de vídeo HD 1280H (1280 × 720) 1920H (1920x1080)
Modulação Analógica Descompactado e livre de crosstalk
Pelo cabo coaxial de transmissão Transmissão confiável e de baixa latência ponto-a-ponto.
Compensação Automática e transmissão de longo Distância
1280H (1280 × 720): 500m via Φ75-3
1920H (1920x1080): 300m via Φ75-3
◆ Sinais de vídeo composto / áudio / PTZ HDCVI compósitos vídeo, áudio e sinais de PTZ em
conjunto e ter-lhes transmitido através de cabo coaxial.
◆ Transmissão de dados bidirecional

Dimensions (mm)

Consumo total
Ambiante de operação
Distância de transmissão

-20°C~+50°C/ Umidade 95% ou menos (non-condensing)
Mais de 500m via 75-3 coaxial cabo

Mais de 300m via 75-3 coaxial cabo

Material
Dimensões
Peso

à prova de vandalismo

Ambarella solução IP câmera

Ambarella solução IP câmera
Especificações técnicas
Modelo
Sensor de imagem
Pixels Efetivos
Iluminação Mínima
Obturador eletrônico
Auto controle
Balanço de branco

Automático/Manual

Controle de Ganho

Automático

Relação sinal ruido
WDR Pro

sim

Compensação de luz de fundo

sim

Dia/Noite

Automático (Eletronic) / Colorido / P/B

Distância focal
Operação (Focus/Zoom/Iris)
IR Led Quantidade

Principais Características
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Solução Ambarella
H.264 e MJPEG compressão
1080P/ 720P 2.0/ 1.3 megapixel, CMOS sensor de imagem
resolução:25fps(1920*1080)/25fps@1280*1024
Vários stream:FHD/1080P/720P+FullD1+ CVBS
M14 lens porta , 2.8-12mm / 9-22mm varifocal lente opcional
ICR Filter auto comutador, detecção de movimento, WDR
ONVIF 2.0

Distância máxima de IR
vídeo Compressão
Saída de vídeo
Video Streaming
Vários stream
Taxa de frames
Resolução de imagem
Resolução HorizontalI
nterface do usuário
Protocolos disponíveis
Porta de Internet

Dimensions (mm)

Ambiante Temperatura
Humidade
fonte de energia
MAX. Potência consumida
Dimensão(W×H×D)
Peso
Certidão
Armazenamento de Network
Acesso via Smartphone
visualização em directo

Vários Canals H.264 and M-JPEG; H.264 supporta VBR/CBR

Ambarella solução IP PTZ câmera

Ambarella solução IP PTZ câmera
Especificações técnicas
Modelo
Exposição modo

Auto exposição,AWC, AGC

Dia/Noite modo
Distância máxima de IR
Relação sinal ruido
Preset
Precisão de preset
Pan controle

360°Horizontal rotação Contínua, 0.05°-220°/S

Tilt controle
Suporte
Alcance de rotação horizontal
Alcance de rotação vertical
Velocidade variável horizontal
Velocidade variável vertical
Sensor de imagem
Iluminação Mínima

Principais Características
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

H.264 vs MJPEG, APOIAR Dupla codificação, Formato AVI
Com Integrado (2.0 megapixel / 1080 p,)
Supporta protocos de RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP e OUTROS
Supporta ONVIF Acesso
Supporta WEB configuração, OSD, vídeo em tempo real Transmissão
Possuir função auto restart com watchdog embutido.
20X megapixel câmera ZOOM. 120M IR Distância
Auto vira com vertical 180. Na Omni-direção,sem zona de fade.
200 posições predefinidas. 4 rotas de rastreamento de patrulha.
4 padrões scan rotas, 4 níveis de Auto Scan rotas.
◆ Função de memória de potência; recuperar automaticamente o status original, se faltar energia
◆ IP66 à prova d'água.

Lentes

F=4.3–129mm;Iris:F=1.6-5.0mm; Horizontal ângulo:58.9°(wide)-2.11°(tele);
Vertical ângulo:45.3°(wide)-1.61°(tele); Dia/Noite IR filter switch, auto focos.

Auto Controle
Obturador eletrônico
Zoom
vídeo Compressão
Compressão Output rate
Max. Resolução
Resolução horizontal
Vários stream
Taxa de frames
Vídeo Streaming

Vario canals H.264 and M-JPEG vídeo stream: support vario-channel vídeo stream output com
completo frame rate resolution,frame rate and bandwidth ajustável,H.264 supporta VBR/CBR.

Audio Compressão

Dimensions (mm)

Protocol
Network Port
Network Interface
Peso
Voltagem
Consumo
Tempertura de Operação
Tipo de comunicação
conexão de eletrônico

Multi-core complexo cable, alimentação controle, vídeo signal

funções especiais

OSD menu, camera name; watch dog, auto scan, interval
scan, posições predefinidas cruzeiro, pattern route scan

TI solução IP câmera

TI solução IP câmera
Especificações técnicas
Modelo
Sensor de Imagem

1/2.5" CMOS de varrimento progressivo

1/3" CMOS de varrimento progressivo

Pixels Efetivos
Iluminação Mínima

0.6Lux@F1.2 ( color), 0.08 Lux@F1.2 (B/W),0LUX(IR ON)
Embedded RTOS desenho, Dual Core 32 bit DSP

Estrutura do Sistema

Rígido de compressão, Watchdog, 32M FLASH,128M DDR2

Obturador eletrônico
Dia/Noite

sim( com IR CUT filter)

Distância focal
abertura Máxima
Mount
Formato da imagem
Operação

Manual/Manual/DC drive

IR Led Quantidade
Max IR Distância

Principais Características
◆ CMOS de varredura progressiva
◆ compressão H.264
◆ 25fps (1920 * 1080) / 25fps (1280 * 960)
◆ 2.8-12mm Varifocal (configuração padrão);
◆ Inteligente IR, 36pcs Φ8 levou,50-60m IR
◆ Built-in IR CUT Filtro para a função Dia / Noite
◆ Detecção de Movimento
◆ ONVIF 2.0
◆ DC12V / POE

compressão de vídeo
vídeo Streaming
saída de Vídeo

1 Vp-p Saída Composite (75 Ohm, BNC)

vídeo Streaming
Taxa de frames
resolução de vídeo
Stream principal
Stream secundário
Interface
Ethernet Protocol
Network Port
Ambiante Temperatura

Dimensions (mm)

Humidade
Alimentação
Potência consumida
Dimensões
Peso
Grau de proteção
Regulamentar
Armazenamento de Internet
Inteligente Device Access
visualização em directo

10% to 90% (Sem condensação)

TI solução IP PTZ câmera

TI solução IP PTZ câmera
Especificações técnicas
Modelo
Sistema
Dia/noite modo
IR Distância
Relação sinal/ruído (SRN
Mínimo Illumination
Pixels efetivos
IR LED
Preset posição
Precision of preset
Exposição modo
Sensor de viagem
Zoom óptico
Pan controle
Tilt controle

Principais Características
◆ 11pcs matriz de LED, 120M IR Distância
◆ Chip ARM, incorporado RTOS desenho, dual 32bit DSP núcleo (TI da Vinci), puro compressa de disco
◆ H.264, suporte dual codificação, formato AVI. supporte codificação 0,1 M ~ 6Mbp ajustável.
◆ Stream principal: 1280 × 960, 1024 × 768, 1280 × 720;
◆ Stream secondario : 320 × 240,352 × 192,320 × 192, 288 × 192,256 × 192
◆ 720P 1.3 megapixels realtime, 25fps. Suporte 1 ~ 230fps/sec ajustável
◆ Sony EFFIO 20X Zoom
◆ Uma porta de internet, 10/100M auto-adaptação;
◆ Suporte RTSP / FTP / PPPOE DHCP / DDNS / NTP / UPnP protocolo / etc e ONVIF
◆ Supporte WEB configuração, OSD, suportar a transmissão de vídeo em tempo real
◆ Supporte detecção de movimento
◆ Criada em cão de guarda, pode auto restart
◆ Auto vira com vertical 180. Na Omni-direção, nenhuma zona de fade.
◆ 200 posição predefinida, 5 patrulha rota de rastreamento, cada um pode definir 16 posições pré-definidas
◆ construído em sistema de controle de auto termostática e função de teste de velocidade do ventilador.
◆ 3 nível prova, IP66 à prova d'água.

Dimensions (mm)

A compressão de vídeo
Taxa de saída de compressão
Dual Coding Output
Compressão de áudio
Network Interface
Protocols
ONVIF

Supporta

Client software

Supporta

Alimentação
Temperatura de operação
Umidade relativa

≤90% Sem condensação

Waterproof ao nível
Tamanho
Peso

Sobre 6.5KG

Gestão de Instalação

Configuração baseada na Web

Manutenção

Atualização de firmware através de software

Network Storage
visualização em directo

Anti-explosão câmera

Anti-explosão câmera
Especificações técnicas
Modelo

Principais Características
◆ ExdllCT6/DIP A20Ta, T6
◆ Certificação: CNEx10.1387x
◆ 304 ou 316 aço inoxidável

Sinal de explosão

ExdllCT6/DIP A20Ta,T6

Certificado

CNEx10. 1387x

Material

304 ou 316 aço inoxidável

EX-proof Grade

IP68

Número/spec de entrada de cabo

1pcs M20 x 1.5

Bracket

montagem na parede

Alcance de rotação horizontal

360º rotação contínua

Alcance de rotação vertica

0-90º

Velocidade variável horizontal

0.1-300/s

Velocidade variável vertical

0.1-240/s

Tamanho

7inches

Preset

256

Tratamento de superfície

aço inoxidável; tratamento brilhando

Peso

10kg

Alimentação

24VAC

Precisão de presets

≤0.1

Consumo

<2A/<40W

Zoom

Sony/samsung/LG

Temperatura de operação

-30℃~+60℃

Tipo de comunicação

RS-485, etc

Conexão eletrônico

Cabo complexo multi Core, alimentação, controle, do sinal de vídeo

Funções especiais

nome da câmera e visualização ângulos; cão de guarda, auto scan, Scan de intervalo,
as posições de cruzeiro pré-definidas, scan padrão de rota

◆ entrada de alarme 4 canais, saída de alarme 2 canais
◆ padrão à prova de explosão: GB3836, GB12476.1

Especificações técnicas
Modelo
Sistema Operacional
entrada de vídeo

4 canais, BNC

8 canais, BNC

Padrão
entrada de Áudio

1 canal, RCA

saída de Áudio

1 canal, RCA

Two-way Talk

Reuse audio input/output channel 1/ Reutilização de entrada / saída áudio canal 1

Interface
Resolução
Mostrar Dividir
máscaras de privacidade

4 rectangular zones(cada câmera)

OSD

Título de Câmara, Tempo, perda de vídeo, bloqueio da câmera, detecção de movimento, gravação

Compressão

Principais Características
◆ 4/8 câmeras com visualização de 720p em tempo real
◆ H.264 compressão de vídeo dual-stream
◆ HDMI / VGA saída de vídeo simultânea
◆ Todos canal playback síncrona, interface de GRID e busca inteligente
◆ Suporte 1 SATA HDD até 4TB, 2 USB2.0
◆ Monitoramento de rede múltipla: visualizador da Web, CMS (DSS / PSS) e DMSS
◆ Fiscalização do telefone inteligente iPhone / Android / Windows Phone / Blackberry etc

Resolução
Main Stream:
Extra Stream
Taxa de bits
Modo de Gravação
Record Interval
Sync Playback
Modo de Busca

Hora / Data, MD & busca exata (precisão de segundos)

Playback Functions

Play, Pause, Stop, Rewind, Play rápido, Play lento, próximo arquivo, arquivo anterior, próxima
câmera, câmera anterior, tela cheia, Repetir, back up aleatória, seleção de backup, zoom digital

Backup Modo

USB Device / Network

Ethernet

RJ-45 port (10/100M)

Funções de Internet

HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter

Smart Phone

iPhone, Android, Windows phone, Blackberry etc

HDD interno

1 SATA port

USB Interface

2 ports USB2.0

RS485

1 port,For PTZ Control

Alimentação

DC12V/2A

Consumo de alimentação

10W(sem HDD)

Ambiente Operacional

-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa

Dimensão

325mm×245mm×45mm

Peso

3.5KG(sem HDD)

Principais Características

Principais Características

◆ Câmera IP Suporte, IP alta velocidade 
D ome, servidor de vídeo da câmera IP.
◆ Configurar automaticamente a câmera de Network, sem necessidade de
adicionar manualmente
◆ Suporte HDMI e monitor VGA: 1920x1080p
◆ Suporte visualização gravação, playback, zoom digital
◆ Suporte de visualização multi-screen e playback
◆ Suporte para câmera, título, tempo, perda de vídeo, bloqueio da câmera,
detecção de movimento
◆ Suporte interface de 2 SATA II
◆ Controle do dispositivo I/ O incorporada, painel de controle PTZ embutido

◆ Câmera IP Suporte, IP Alta velocidade 

D ome, servidor de vídeo da câmera IP.
◆ Configurar automaticamente a câmera de Network, sem necessidade de
adicionar manualmente
◆ Suporte HDMI e monitor VGA: 1920x1080p
◆ Suporte visualização gravação, playback, zoom digital
◆ Suporte de visualização multi-screen e playback
◆ Suporte para câmera, título, tempo, perda de vídeo, bloqueio da câmera,
detecção de movimento
◆ Suporte 8ch/16ch 1080/720P
◆ Suporte interface de 6 SATA II
◆ Controle do dispositivo I / O incorporada, painel de controle PTZ embutido

Especificações técnicas

Especificações técnicas

Modelo
Entrada de vídeo

Modelo
Suporte 4chD1/8 canais
720P e 4 canais 1080p

Suporte 8chD1/8 canais
720P e 4 canais 1080p

Suporte 16chD1 / 8 canais 1080P

Principal info

Processador SOC, Linux 2.6 operacional sistema, quádruplo: preview, gravação, display, controle remoto

Display

HD output: VGA port*1, HDMI port*1, supporte 1280×1024@60Hz 1920x1080@60Hz

Compressão

Principal info

8 Canal de 1080/720P

16 canal de1080/720P

Processador SOC, Linux 2.6 operacional sistema, quádruplo: preview, gravação, display, controle remoto

Display
Compressão
Resolução

Resolução
Video frame

Entrada de vídeo

Video frame
PAL sistema: 25 fps(MAX),NTSC sistema: 30 fps(max)

Gravação bit rate

Gravação bit rate
Codificação de áudio

Codificação de áudio
Áudio

Pista única, de respostas, de saída da porta RCA

Controle Interface

Supporte mouse,controller, keyboard control; supporte GUI; Buzzer & Screen tips

Linguaem

Inglês, Português e Chinês, uma linguagem mais precisa de atualização

Modo de gravação

Manual,programação,detecção de movimento,gravação de alarme;Imagem de vídeo pode ser escolher:HD,padrão e auto-definido

Playback

Tempo log de playback, interface de playback mostra o status de playback e velocidade atual
supporte simultânea de áudio e vídeo playback (4ch1080p/720p/4D1);
Jogada rápida, abrandar / único frame / retrocesso, Velocidade de playback Max 16x

Backup

Flash drive/ USB HDD/ USB CD&DVD-RW / eSATA Device

Busca

Áudio

Pista única, de respostas, de saída da porta RCA

Controle Interface

Support mouse,controller, keyboard control; support GUI; Buzzer & Screen tips

Linguaem

Inglês, Português e Chinês, uma linguagem mais precisa de atualização

Modo de gravação

Manual, programação, detecção de movimento, gravação de alarme; Imagem de vídeo pode ser escolher: HD, padrão e auto-definido

Playback

Tempo log de playback, interface de playback mostra o status de playback e velocidade atual
supporte simultânea de áudio e vídeo playback (4ch1080p/720p/4D1);
Jogada rápida, abrandar / único frame / retrocesso, Velocidade de playback Max 16x

Backup

Flash drive/ USB HDD/ USB CD&DVD-RW / eSATA Device

Supporte busca de gravação, controle de playback(playback rápida, display lento Repita Pause,
cada quadro e assim por diante) playback multicanal, a velocidade de playback 1/8~16X

Busca

Supporte busca de gravação, controle de playback(playback rápida, display lento Repita Pause,
cada quadro e assim por diante) playback multicanal, a velocidade de playback 1/8 ~ 16X

Função Internet

Função Internet

Supporte IPv4/ PPPOE client/DHCP client/TCP/UDP/DDNSfornecer software Web; Operação remota: Monitor, controle PTZ
A playback, configuração do sistema, faça o download do arquivo, informações de log LAN atraso inferior a 500ms

Supporte IPv4/ PPPOE client/DHCP client/TCP/UDP/DDNS fornecer software Web; Operação remota: Monitor, controle PTZ
A playback, configuração do sistema, faça o download do arquivo, informações de log LAN atraso inferior a 500ms

Ptz

Acesso para supporte a obtenção protocolo PTZ front-end

Função de alarme
Operação log
Gestão de utilizadores
Funções auxiliares
Visualização telefone

4 canais Entrada de alarme, um canal de saída disparo de alarme: detecção de movimento,
perda de vídeo; Alarme disparar a gravação do DVR, interligados PTZ, aviso de voz, saída de alarme e
imagem piscar de olhos. supporte Informações de alarme enviar a WEB Porto ou software cliente
Gravar automaticamente as informações de operação e as informações de alarme.
Directly reproduzir vídeo gravado eo tempo de gravação
Supporte ao gerenciamento de multi usuário, ID e senha reajuste Suporte ao usuário auto-definido;
A autoridade dos usuários "Admin" não permite a ser mudada. Padrões de suporte ao usuário

Ptz

Acesso para supporte a obtenção protocolo PTZ front-end

Função de alarme

4 canais Entrada de alarme, um canal de saída disparo de alarme: detecção de movimento,
perda de vídeo; Alarme disparar a gravação do DVR, interligados PTZ, aviso de voz, saída de alarme e
imagem piscar de olhos. Supporte Informações de alarme enviar a WEB Porto ou software cliente

Operação log

Gravar automaticamente as informações de operação e as informações de alarme.Directly reproduzir vídeo gravado eo tempo de gravação

Gestão de utilizadores

Supporte ao gerenciamento de multi usuário, ID e senha reajuste Suporte ao usuário auto-definido;
A autoridade dos usuários "Admin" não permite a ser mudada. Padrões de suporte ao usuário

Funções auxiliares

Hardware-watchdog -circuito, automaticamente reiniciado, quando a câmera não responder em 30 segundos

Hardware-watchdog -circuito, automaticamente reiniciado, quando a câmera não responder em 30 segundos

Visualização telefone

Supporte ao Symbian, Android, Microsoft, Apple e outro sistema de monitoramento de telefone

Supporte ao Symbian, Android, Microsoft, Apple e outro sistema de monitoramento de telefone

Port

RJ45,10/100M; USB 2.0 port, 6*SATA Port, RS232, RS422

Port

Alimentacao

Alimentacao

Temperatura operacional

Temperatura operacional

Umidade

Umidade

Consumo

Consumo

< 10W (sem HDD)

< 10W (sem HDD)

Especificações técnicas
Modelo

Principais Características

Sistema Operacional

Sistema operacional Linux embutido

Controle de Imagem Código

Imagem de qualidade de código ajustável, bitstream variável e bitstream constante opcional

Dual Stream

Cada canal pode definir mainstream e substream

padrão de vídeo

1080P(1920×1080)30fps /960P(1280×960)/720P(1280×720)30fps

Qualidade de imagem

1080P(1920×1080) / 960P(1280×960)/ 720P(1280×720)

Imagem Motion Detection

Tela ach pode definir várias áreas de detecção e definir a sensibilidade 6 níveis (Suporte IPC)

Qualidade de playback

Qualquer 4CH 1080P/960h/720P playback simultaneamente

Região Cubra

Cada canal pode definir quatro regiões de cobertura (suporte IPC)

Modo de gravação

Supporte Manual, auto detecção dinâmica, modo de gravação de disparo de alarme

Maneira de backup

Suporte U disco, USB HDD móvel, USB de armazenamento
em internet de DVD-RW e backup (Em parte precisa de apoio IPC)

Local Login

Nome de usuário e senha

Armazenamento de gravação

Local HDD, network

◆ possível conectar câmera IP, câmera speed dome IP e DVS; ;
◆ Suporte protocolo ONVIF, compatível com as principais câmeras IP da marca: AXIS, SONY, Panasonic, Sanyo, BOSCH,

Entrada de vídeo

SAMSUNG, Honeywell, VIVOTEK, HIKVISION, DAHUA, WISION, HYVISION, WAPA etc;
◆ Suporte megapixel HD pré-visualização de vídeo em internet ,armazenamento e playback;

Entrada de áudio

◆ Clique em qualquer área e ampliar ou diminuir o zoom na imagem com o mouse;
◆ Supporte busca, a playback e cópia de segurança por evento;

16CH network entrada de Áudio

36CH&25CH network entrada de Áudio

Saída de vídeo

◆ Supporte zoom digital sob modos de visualização e playback;
◆ Suporte a playback de 4 canais simultaneamente.

9CH network entrada de Áudio

Portas
externas

1. Pré-visto canal pode ser transferido para outro canal aleatoriamente , sem alterar o MAC que é conveniente para a construção

Saída de áudio

1ch BNC saída auxiliar

Network port
RS485 port

do projeto ;

USB port

2. O Dendrítica menu pode ser movido . Comunicação homem-máquina é mais direta e a ajustes dos parâmetros são mais fáceis
Entrada de alarme

e convenientes ;
3. The roller mouse pode perceber 15X zoom digital que a imagem pode ser ampliada arrastados e mudou-se aleatoriamente em
modos de visualização e reprodução ;
4. instantâneo imediata e visão imediata . ; a imagem será armazenada de forma independente área no disco rígido ;
5 . A display de gravação é mostrado pela barra de tempo e de cor diferente representa diferente tipos de gravação. Ele é fácil de
encontrar para verificar a gravação muito rápido e ;

Saída de alarme
HDD

HDD port
Vigilância móvel

Support iphone, android, windows,mobile,blackberry, symbian smart phone

Alimentação

6. Backup de gravação pode ter uma precisão de segundo. Qualquer período de tempo de backup está disponível ;
7. Os arquivos de gravação no disco USB pode jogar diretamente na interface de reprodução , enquanto o imagens em fotografias
podem ser vistos diretamente ;

Consumo

≤30W (sem HDD)

Temperatura operacional

8. Com 3G, WiFi funções de conexão sem fio;
9. Resolução padrão , que pode ser ajustado de acordo com o dispositivo de visualização , a fim de obter a melhor qualidade de
imagem ;
10. Adote HDD seqüência método de escrita e os dados são gravados a partir de 0 trilha que aumentar a vida útil 2.5X do HDD .

Umidade
Dimensão
Peso (sem hdd)

N.W.: 7.4Kg; Com packing: 9.8KG

Maneira de instalação

A instalação do Desktop, Instalação Gabinete Padrão

Acessórios IP

Certificações

4canal POE switchboard,1,024 pcs MAC endereço

Max power consumo of PoE 60W, cada canal Max 15.4W,

8canal POE switchboard,1,024 pcs MAC endereço

IEEE 802.3af power over ethernet Max power consumo of PoE 150W,
cada canal Max 15.4W, MAX: 48V@1.5A DC output

16canal POE switchboard,1,024 pcs MAC endereço

IEEE 802.3af power over ethernet Max power consumo of PoE 250W,
cada canal Max 15.4W, MAX: 48V@1.5A DC output

24canal POE switchboard,1,024 pcs MAC endereço

IEEE 802.3af power over ethernet Max power consumo of PoE 400W,
cada canal Max 15.4W, MAX: 48V@1.5A DC output

IP câmera CE

700TVL câmera CE

IP câmera RoHS

700TVL câmera RoHS

CVI câmera CE

Projectos

NOSSO CLIENTES

