
HI3521 :شرائح
DVR الهجين، يمكن توصيل الكاميرا IP، AHD كاميرا، CVBS كاميرا في نفس الوقت
NVR 1080 * 8 :الوضعP
AHD DVR 1080 * 8 :الوضعH
Hالوضع: CVBS DVR 960 * 8 التناظرية
CHخرج CH، 1الصوت: المدخالت 8
CHناقوس الخطر: 4إدخال الفصل، خرج 1

نموذج AH6408H80H
ضغط H.264 ضغط قياسي
عملية لينكس جزءا لا يتجزأ من
السيطرة على الترميز صورة صورة تحرير قابل للتعديل، سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري
تيار مزدوج يمكن إعدادها في كل قناة
جودة صورة الشاشة 8 * 1080H (AHD)، 8 * 1080P (NVR)، 8 * 960H (التناظرية)
صورة الكشف الديناميكي  الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة
فراميراتي الفيديو 8 * 1080H 20FPS / CH AHD، 8 * 1080P 25FPS / CH NVR،8 * 960H

(التناظرية)
جودة التشغيل صورة AHD 8 * 1080H 160FPS، 8 * 1080P 100FPS،8 * 960H

FPSالتناظرية)100)
وضع الفيديو   دليل الدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو
وضع النسخ الاحتياطي U القرص، القرص المحمول USB، حرق USB، شبكة التخزين والنسخ

الاحتياطي
وضع التشغيل الماوس، تحكم عن بعد، لوحة التحكم الأمامية
تسجيل الدخول محليا admin و كلمة السر
حفظ تسجيل القرص الثابت المحلي وشبكة
الواجهة
الخارجية

إدخال
 الفيديو

8 * 1080H 20FPS / CH AHD، 8 * 1080P 25FPS / CH NVR،8 * 960H
FPSالتناظرية)100)

إدخال الصوت 8 × RCA
واجهة الشبكة 10M / 100M قاعدة-T إيثرنت (RJ-45)
USB بمنفذ
توصيل

2 × USB 2.0 

RS485 RS485 * 1
المدخلات
التنبيه

CHالمدخلات 4

ناقوس الخطر
الناتج

CHالناتج 1

HDD الداخلي SATA HDD ميناء 2
السعة القصوى SATA كل TBالحد الأقصى 4

مراقبة الهاتف الخليوي دعم النافذة موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت
سلطة 12V / 4A
ملم DVR 340 (L) * 265 (W) * 70 (H) حجم
الوزن (HDD بدون) KG؛ lt3.2 & العلامة





P2P وظيفة Advantages:

ثابت حاجة IP ال يوجد عنوان *
DDNS * ال حاجة اإلعداد
ال حاجة اإلعداد راوتر *
* تقليل الكلفة ما بعد البيع



هجين

:لدينا عدة طرق الختياري DVRو
* AHD كاميرا + كاميرا IP + كاميرا النظير CVBS
* AHD كاميرا
IP * كاميرا
CVBS كاميرا النظير *



http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html

