
ويمكن تغيير المعلومات ومعلمة من القبة من خالل القائمة، أيضا يمكن أن يحدد والدعوة المسبقة، ،OSD المدمج في القائمة (1
   جولة والمسح الضوئي ونمط، وضع الكاميرا واسم العرض الخ 
2) السرعة األفقية (0.1 ° ~ 220 درجة / ثانية) والسرعة الرأسية (0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية)
و، الوقت والتاريخ. lable 3) وضع شاشة عرض من عموم / الميل، والتكبير، ودرجة الحرارة داخل والتوجيه
4) 128 المسبقة (عناوين يمكن تعيين)؛ ويستند جولة على المسبقة، والسرعة وأمبير؛ يمكن تعيين الوقت حديقة المسبقة.



5) لعموم 360 درجة بشكل مستمر، والميل 90 درجة التناوب، لصناعة السيارات في الوجه، ودليل سرعة: 0.4 ° ~ 320 درجة / ثانية.
.6S) 4 نمط، ولكل وقت قياسي ال يقل 180
المسح الضوئي، ودعم المسح بين يميت اليسار واليمين في سرعة عين. 4 (7
8) وظيفة المسح الضوئي السيارات، وفي الوقت نفسه، ال يزال قبة التكبير، وتشغيل الميل
9) وظيفة عمل حديقة، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء جولة، ونمط ومسح بعد قبة معرف لفترة من الزمن
.(RS485 10) االتصاالت (دعم
PELCO-D، PELCO-P المدمج في بروتوكوالت متعددة ومتوافقة تماما مع (11
طوال اليوم، المدمج في جهاز درجة حرارة ثابتة. IP66 غطاء حماية (12
.البرق واقية، وزيادة مقاومة وموجة إثبات TVS4000V 13) المدمج في

PTZ المواصفات

كتيب سرعة
(مقالة(0.1 درجة~300 درجة / ثانية

(إمالة(0.1 درجة~220 درجة / ثانية

إعداد مسبق سرعة درجة / ثانية 220

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

فك مدمج

فيديو إنتاج  BNC أنثى

romote من السيطرة RS485

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

هوية شخصية نطاق 1~254

درجة الحرارة ℃في الهواء الطلق -10℃ ~+60

رطوبة (غير التكثيف)95٪~0

حماية درجة IP66،  البرق واقية، زيادة مقاومة، موجة برهان، طوال
                            اليوم الدفاع غطاء

سلطة العرض AC 24V ± 4V

سلطة استهالك Wداخلي 10

درجة الحرارة  -10℃ ~+60℃
إجمالي الوزن 2.9kg 
كام المواصفات

CMOS
االستشعار CMOS سوني " 1/3
1305 (H) × 1049 (V) 1.37 .تقريباM بكسل

بصريات مم ~ 84.6.0 مم X20، F = 4.7 بصري
زاوية (حوالي. 55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي
مسح نظام تقدمية تفحص
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
Defog بعيدا / على
ماكس كسب السيارات
قزحية السيارات
نقف اختيار OFF ،عمودي ، أفقي ، عمودي، أفقي

المنتجات مرحبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول

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

