
مصغرة 4 "كاميرا السرعة العذاب، وعموم مستمر 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة، ،IP66 في الهواء الطلق (1
والتناوب مع لصناعة السيارات في الوجه، وسرعة أفقي (0.1 ° ~ 300 درجة / ثانية) والسرعة الرأسية (0.1 ° ~
  ( 180 درجة / ثانية

 متكامل، وتشغيل أكثر مالئمة ومرنة moduel التلقائي Xالمدمج في 10 (2

المسبقة، جولة 4، 4 المسح الضوئي، 4 أنماط، وظيفة على مدار الساعة 8 128 (3
  المناطق القابلة للبرمجة مع عنوان للتحرير، والدقة مسبقا
 °   درجة 0.01

في الوقت الحقيقي، وعرض درجة الحرارة، درجة الحرارة منخفضة (4
   وظيفة المحمية

 D-NRدعم خصوصية المنطقة اخفاء، 3 (5

وتوفير الحماية من الصواعق خفية ،Lightningproof تصميم (6

ICR زووم بصري CMOS 2MP / 1080P 10X بوصة، سوني 222 1/3 (7

PTZ المواصفات

كتيب سرعة
(مقالة(0.2 °~300 درجة / ثانية

(إمالة(0.2 °~180 درجة / ثانية

سلطة العرض DC 12V

دوران مقالة بشكل متواصل 360 درجة، إمالة 0~90 ° مع صناعة السيارات في الوجه

سرعة نسبة مثل ال الطول من تركز، إلى لصناعة السيارات في ضبط ال سرعة

إعداد مسبق، عنوان تستطيع يكون تحرير 128 إعداد مسبق

صناعة السيارات في
الوجه ° إمالة أسفل 90 درجة مئوية، مع صناعة السيارات في الوجه 180

تفحص درجة للبرمجة، 4 تفحص 355

نمط Sأنماط، و كل سجل مرة غير ليس أقل من 180 4

جولة .جولة، و سرعة وأمبير. منتزه مرة من المسبقة تستطيع يكون مجموعة 4

romote من السيطرة RS485

(RS485) الباود معدل بت في الثانية 2400/4800/9600/19200

هوية شخصية نطاق 1-254



سلطة استهالك 6W

درجة الحرارة (بواسطة سخان وأمبير. المعجبون (اختياري ℃60+~ ℃40-  /℃50+~ ℃10- 

تركيب جدار تركيب، سقف تركيب

صافي الوزن 1.8KG

CAM المواصفات

االستشعار
SONY4191 ISP + استشعار CMOS سوني 322 " 1/3
1920 * 1080

بصريات F = 5.1mm ~ 51mm  وتكبير ،X10 بصري
زاوية (حوالي. 55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي
دقيقة. إضاءة BW : 0.1LUX ، اللون : 0.5 لوكس
S / N (Y إشارة) 52dB
أبيض الرصيد السيارات
مجلس النواب كتيب/ السيارات
DNR السيارات / بعيدا / منخفض / وسط / عالي
HLC بعيدا / على
ماكس كسب السيارات
قزحية السيارات
نقف اختيار OFF ،عمودي ، أفقي ، عمودي، أفقي




