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نموذج MVT-N6204

العملية مضمن  لينكس

عنصر تحكم تحرير الصورة صورة تحرير قابل للتعديل، سواء القابلة للتغيير واإلصالح تيار اختيارية

تيار مزدوج يمكن إعداد في كل قناة

فيديو قياسي
1080P (1920 × 1080) 30إطارا في الثانية/S/960P/(1280×960)/720 × 1280) بكسل

اإلطارات/الثانية, S/720) 30إطارا في الثانية

مراقب جودة الصورة 1080P(1920×1080)/960P/(1280×960)/720P(1280×720)

اكتشاف الصورة الديناميكية المثبتة المستوى sensitivity(IPC) 6 يمكن أن تكون متعددة الكشف عن مناطق

جودة تشغيل الصورة 2ch 1080 4/ف الوقت الحقيقيch 4ch/720 بكسل ف 960 قراءة متزامن

وضع الفيديو دعم اليدوي والتلقائي ودينامية رصد وإنذار الزناد وضع الفيديو (الحاجة) التصنيف الدولي دعم جزء

وضع النسخ االحتياطي الحرق، وشبكة التخزين والنسخ االحتياطي USB، USB يو القرص، القرص الصلب المحمول

تشغيل وضع الماوس

ً تسجيل الدخول محليا المشرف وكلمة المرور

حفظ التسجيل القرص الثابت المحلي وشبكة

الواجهة
الخارجية

إدخال الفيديو (الكاميرا الملكية الفكرية 4×(1920×1080

إخراج الفيديو 1ch VGA + 1ch HDMI 1TV

إخراج الصوت 1ch RCA اإلخراج الصوتي

واجهة شبكة
االتصال

1ch RJ45، منافذ إيثرنت 10/100 متر تواؤمي

USB توصيل
المنفذ

2 x USB توصيل منفذ

واجهة السلكية المعدات gوالجيل الثالث USB 3 دعم خارجي

RS485 RS485 * 1

إدخال إنذار  ال إنذار

إنذار اإلخراج ال إنذار



القرص 
الثابت

منفذ األقراص
الصلبة

منفذ ساتا األقراص الصلبة 1 

السعة القصوى SATA سعة 3 تيرابايت كحد أقصى كل

مراقبة الهاتف الخليوي دائرة الرقابة الداخلية，الروبوت

الطاقة 12V/2A

العامل درجة الحرارة  -10℃～＋55℃

تعمل الرطوبة 10％-90％

NVR حجم          ملم 45 * 235 * 250

الوزن    (كجم (بدون محرك القرص الصلب 1.7

:دفانتاجيسP2P الدالة 

ثابت الالزمة IP ال يوجد عنوان *           

اإلعداد دنس أي حاجة *           

 ال توجد إعداد جهاز التوجيه الالزم *           

خفض تكلفة خدمات ما بعد البيع الخاصة بك *           
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