
1080P، 1/3 "السابق عرض 1.3 ميجا بكسل CMOS، 10X 5.65- ° 53.2 ،زووم بصري ° (WIDE-
TELE)

                                                        بوصة البسيطة قبة 4 (1

      .AWB، AGC، BLC ،قزحية السيارات، والتركيز التلقائي ،(ICR) يوم / ليلة (2
                                              
مجموعة عموم: 0 ° ~ 360 درجة متابعة (3
مجموعة الميل: 0 ° ~ 90 درجة فليب
السرعة عموم: ماكس 200 درجة / ثانية

مسبقا: 128 (4
4 نمط مسار فحص السيارات
                                                                      8 مجموعة المسح الضوئي للبرمجة المسار

تصاعد وأمبير؛ حماية موجة (5

للماء (6

IP PTZ إعداد الفيديو

المقالة باستمرار 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة دوران مع صناعة السيارات في الوجه
(أفقي السرعة (0.1 ° ~ 220 درجة / ثانية)، سرعة عمودي (0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية
انسنة التركيز وسرعة نسبة
 المسبقة (عناوين يمكن أن يكون مجموعة)؛ 128
.جولة يستند المسبقة، والسرعة وأمبير؛ يمكن تعيين الوقت حديقة المسبقة
.الدعم المسح بين الحد اليسار والحد المناسب في سرعة عين
منتزه وظيفة عمل، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء الجولة، نمط والمسح الضوئي بعد الخمول القبة لفترة من
الزمن
.PTZ ذاكرة مخزن وظيفة، الذي بني في الحافظ التي يمكن تخزين المعلمات من كاميرا وأمبير؛ وظائف
.موجة إثبات TVS مدمج

CAMERA SPEC
االستشعار 1 / 2.3 "، AR0130 1.3M بكسل CMOS
زاوية (واسع تيلي) 6.7 ° / ° 68
عدسة mmالبعد البؤري 51-5.1
زوم 10X زووم بصري
دقيقة. إضاءة 0.02LUX
قزحية السيارات
توازن اللون األبيض سيارات / دليل / داخلي / في الهواء الطلق
IRcf تحكم (السيارات * / مانو (لينة

http://www.mvteamcctv.com/video/IP-PTZ-CAMERA-OPERATING-VIDEO.html


التركيز طول ~ 1.0M (0.01 ~ (عن بعدM (واسعة)
عملية إشارة HIS3516C
توازن اللون األبيض (أسفل ~ UP :ربح، مستوى B / ربح R) السيارات * / مانو
IRcf تحكم (السيارات * / مانو (لينة

مواصفة
DSP HIS3518A + AR0130
إيثرنت 10BASE-T، / 100BASE-TX، RJ45 موصل
هيكل إطارا في الثانية 25/30
ضغط الصور H.264 / MJPEG
تيار مزدوج الدعم
ONVIF ONVIF 2.4 اإلصدار.
بروتوكوالت TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP

اليدوية سرعة (عموم (0.2 ° ~ 200 درجة / ثانية
(الميل (0.2 ° ~ 100 درجة / ثانية

سرعة محددة مسبقا S / درجة 200
دوران بشكل متواصل 360 °؛ إمالة 0 ~ 90 درجة مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة اإلنسان المنحى البعد البؤري / سرعة التكيف
مسبقا، يمكن أن تعدل عنوان 128 إعداد مسبق
صناعة السيارات في
الوجه ° إمالة بنسبة 90 درجة، مع صناعة السيارات في الوجه 180

تفحص برمجة (1)، مسح ° 355
نمط أنماط، والوقت ويمكن ضبط سرعة 1
OSD مدمج
الدعم خصوصية
درجة الحرارة  -20 ℃ ~ + 60 ℃
رطوبة (غير التكثيف) 95٪ ~ 0
حماية الصف IP66
استهالك الطاقة DC12V / 24W (IR على)
الوزن الصافي 2.5KG 
                                                                






