סדרת המיני מצלמות החדשה בעיצוב הקומפקטי של  Milesightמספקת מגוון
מצלמות רשת ( ) IP/SIPאמינות ומשתלמות העונות לחלוטין על צרכי האבטחה
והמעקב המגוונים של הארגון שלכם .למצלמות הרשת של  ,Milesightהמבוססות על
מערכת ההפעלה המובנית  ,LINUXניתן לגשת בקלות ולנהל אותן בפשטות
ובמהימנות גבוהה באופן מקומי וגם מרחוק .בעזרת מעבד עוצמתי ויחידות מובנות
לעיבוד וידאו  DSPעתיר ביצועים ,המצלמה מציגה הספק נמוך ויציבות גבוהה .היא
תומכת באלגוריתם דחיסת וידאו  H.264מצוין ובטכנולוגיית זרם כפול  HDלצורך
השגה של איכות דימות וידאו ברמה הגבוהה ביותר עם משאבי רשת מוגבלים.
המצלמה פונקציונלית לחלוטין ,נתמכת באמצעות מנגנון מחובר לאזעקה כוללני וגמיש,
החלפה אוטומטית בין יום ללילה ,בקרת  PTZחכמה ,מסכת פרטיות וכו'.

מצלמת רשת  SIPמסוג מיני כיפה עם תאורת לילה ברזולוציית  2מגה פיקסל
תכונות עיקריות:


















כוללת עדשה  2.8, 6( 3.6 mm F1.6מ"מ אופציונליות)
רזולוציה – 30fps (1920 x 1080) – 2.0MP
דחיסת וידאו בתקני H.264/MJPEG
כולל מסנן  ICRמובנה למעבר בין תאורת יום ללילה (עד למרחק של  01מטר)
שרת  WEBמובנה התומך ב lE/Firefox/Chrome/Safari
כולל טכנולוגיית  WDRלאספקת תמונה באיכות גבוהה
 ,3D-DNR, E-PTZזיהוי תנועה ,מיסוך אזורים ,פיצוי תאורה אחורית
תמיכה באחסון מקומי עם כרטיסי זיכרון מסוג מיקרו ( SD/SDHCעד )64G
מיקרופון מובנה
אזעקות :זיהוי תנועה ,ניתוק רשת ,אודיו
רגש תמונה מסוג Progressive Scan CMOS
יציאת רשת אחת RJ45 10M/100M
תמיכה ב )PoE (IEEE802.3af
תמיכה ב  ,ONVIFפרוטוקול PSIA
תמיכה ב VoIP- SIP
מידות  ,106 mm x 106 mm x 53 mm -משקל –  051גרם

מצלמת רשת  SIPמסוג מיני כיפה אנטי ונדאלית עם תאורת לילה ברזולוציית  3.1מגה
פיקסל
תכונות עיקריות:


















כוללת עדשה  6( 3.6 mm F1.6מ"מ אופציונליות)
רזולוציה – 30fps (1280 x 960) – 1.3MP
דחיסת וידאו בתקני H.264/MPEG-4/MJPEG
כולל מסנן  ICRמובנה למעבר בין תאורת יום ללילה (עד למרחק של  05מטר)
שרת  WEBמובנה התומך ב lE/Firefox/Chrome/Safari
כולל טכנולוגיית  WDRלאספקת תמונה באיכות גבוהה
 ,3D-DNRזיהוי תנועה ,מיסוך אזורים ,פיצוי תאורה אחורית
תמיכה באחסון מקומי עם כרטיסי זיכרון מסוג מיקרו ( SD/SDHCעד )64G
אזעקות :זיהוי תנועה ,ניתוק רשת
רגש תמונה מסוג Progressive Scan CMOS
יציאת רשת אחת RJ45 10M/100M
תמיכה ב ) PoE (IEEE802.3afאו ספק מתח חיצוני DC12V
תמיכה ב  ,ONVIFפרוטוקול PSIA
תמיכה ב VoIP- SIP
מארז אנטי ונדאלי לפי תקן IP66
מידות  ,ᶲ105 mm x 80 mm -משקל –  061גרם

מצלמת רשת  SIPחיצונית עמידה מפגעי מזג אוויר ומים מסוג מיני צינור עם תאורת
לילה ברזולוציית  2מגה פיקסל ()Full HD
תכונות עיקריות:

















כוללת עדשה  6 ( 4 mm F1.6מ"מ אופציונליות)
רזולוציה – 30fps (1920 x 1080) – 2.0MP
דחיסת וידאו בתקני H.264/MJPEG
כולל מסנן  ICRמובנה למעבר בין תאורת יום ללילה (עד למרחק של  05מטר)
כולל טכנולוגיית  WDRלאספקת תמונה באיכות גבוהה
 ,3D-DNR, E-PTZזיהוי תנועה ,מיסוך אזורים ,פיצוי תאורה אחורית
תמיכה באחסון מקומי עם כרטיסי זיכרון מסוג מיקרו ( SD/SDHCעד )64G
אזעקות :זיהוי תנועה ,ניתוק רשת...
רגש תמונה מסוג Progressive Scan CMOS
יציאת רשת אחת RJ45 10M/100M
תמיכה ב )PoE (IEEE802.3af
תמיכה ב  ,ONVIFפרוטוקול PSIA
תמיכה ב VoIP- SIP
מארז לפי תקן  IP67החסין מפגעי מזג אוויר ומים
מידות  ,ᶲ70 mm x 213 mm -משקל –  565גרם

מצלמת רשת  SIPמסוג מיני צינור הכוללת מיקוד וזום מרחוק עם תאורת לילה
ברזולוציית  2מגה פיקסל ()Full HD
תכונות עיקריות:


















כולל עדשת ( Motorized Verifocalמיקוד אוטומטי)
כוללת עדשה 2.8-12mm/ 3.0-10.5mm F1.4
רזולוציה – 30fps (1920 x 1080) – 2.0MP
דחיסת וידאו בתקני H.264/MJPEG
כולל מסנן  ICRמובנה למעבר בין תאורת יום ללילה (עד למרחק של  05מטר)
שרת  WEBמובנה התומך ב lE/Firefox/Chrome/Safari
כולל טכנולוגיית  WDR-Proלאספקת תמונה באיכות גבוהה
 ,3D-DNR, E-PTZזיהוי תנועה ,מיסוך אזורים ,פיצוי תאורה אחורית
תמיכה באחסון מקומי עם כרטיסי זיכרון מסוג מיקרו ( SD/SDHCעד )64G
אזעקות :זיהוי תנועה ,ניתוק רשת...
רגש תמונה מסוג Progressive Scan CMOS
יציאת רשת אחת RJ45 10M/100M
תמיכה ב )PoE (IEEE802.3af
תמיכה ב  ,ONVIFפרוטוקול PSIA
תמיכה ב VoIP- SIP
מידות  ,ᶲ70 mm x 236 mm -משקל –  565גרם

שרת  NVRבגודל אולטרה מיני

תכונות עיקריות:

















עיצוב מהפכני ,ללא רעש ,חסכוני בצריכת החשמל
קל להתקנה והפעלה ,ידידותי למשתמש
שליטה באמצעות שלט רחק
אפשרות חיבור של עד  9מצלמות IP
תמיכה מלאה בשני כוננים קשיחים (" – )2.5מקסימום  2TBכל אחד.
הקלטה וקידוד H.265/ H.264
הקלטה ידנית ,מתוזמנת ,בהתאם לזיהוי תמונה ,בהתאם לאזעקה
 DDNSלחיבור מרחוק
ניגון מסונכרן של  0ערוצים בקצב 720p
מספר רמות של הרשאות משתמשים
Dual Stream
רזולוציה סופר גבוהה 3840*2160
יציאת רשת אחת RJ45 100M/1000M
 2יציאות USB 2.0
מידות  ,80 mm x 80 mm x 120 mm -משקל –  1..6קילוגרם

