
المضمنة، يمكنك تغيير المعلومات والمعلمة من قبة من خالل القائمة، OSD قائمة (1
  كما يمكن تعيين واستدعاء المسبقة، الجوالت السياحية، المسح الضوئي، والنمط، ووضع الكاميرا وعرض اسم إلخ. 
2) Speed(0.1°~220°/s) أفقي، عمودي Speed(0.1°~180°/s)
األشعة تحت الحمراء 3) النطاق: أكثر من 100 متر، وعنصر التحكم الحالي المستمر، متزامن مع رمز التبديل
4) شاشة عرض موقف عموم/الميل، التكبير، درجة الحرارة في الداخل، يبل االتجاه والوقت والتاريخ.
5) 128 المسبقة (يمكن تعيين عناوين)؛ جولة تستند اإلعدادات المسبقة، يمكن تعيين وقت السرعة وبارك من اإلعدادات المسبقة.
.s/° 6) عموم 360 ° باستمرار، استدارة 90 درجة الميل، فليب السيارات، وسرعة يدوي: 0.4 ° ~ 320
.sمناطق قابلة للبرمجة، والنمط 4، وفي كل مرة سجل ليس أقل من 180 8 (7
المسح الضوئي، ودعم المسح الضوئي بين يميت اليمين واليسار بسرعة المعين. 4 (8
9) وظيفة المسح الضوئي التلقائي، وفي نفس الوقت، قبة ال تزال تكبير، وتشغيل الميل
نسبة 10) هومانيزي التركيز والسرعة.
11) بارك العمل، يمكن السيارات-استدعاء دالة المسبقة أو بدء الجوالت السياحية، والنقش والمسح الضوئي بعد قبة خامالً لفترة من الوقت
.OSD 12) الوقت الحقيقي وظيفة، مسبقاً، وتفحص تدير العمل إلخ استناداً إلى أجزاء الوقت اإلعداد مسبقاً من قائمة
درجة الحرارة 13) عرض الدالة، يمكنك مسح درجة الحرارة داخل قبة.
مانشستر، رمز ثنائي المرحلة، تحكم الفيديو محوري). ،Rs485 14) االتصاالت (دعم
D、PELCO-P-15) مدمج متعدد البروتوكوالت ومتوافقة تماما مع بيلكو
16) IP66 .غطاء الحماية طوال اليوم، الجهاز المدمج في درجة حرارة ثابتة
17) TVS4000V المدمج مانعة الصواعق وواقية من الطفرة وموجه واقية. 

بتز المواصفات

دليل السرعة
（s/° عموم（°0.1～220

（إمالة（0.1°～180 °/ق

إعداد مسبق السرعة 220 °/s

التناوب عموم بشكل مستمر 360 درجة، إمالة، 0～90° مع السيارات-الوجه

السرعة نسبة مثل على طول من التركيز، إلى ضبط تلقائي على السرعة

إعداد مسبق، العنوان يمكن تكون تحرير 128 إعداد مسبق

السيارات-الوجه °إمالة إلى أسفل 90°، مع السيارات-الوجه 180

المسح الضوئي القابلة للبرمجة، ° 4 المسح الضوئي 355

عرض المنطقة قابل للبرمجة مناطق مع للتحرير العنوان 8

وحدة فك ترميز المدمج

فيديو اإلخراج أنثى مينيسوتا، ، أجهزة منع المناولة

مدمج السيطرة على RS485
سرعة البث
(RS485) بالباود معدل بت في الثانية 2400／4800／9600/19200

معرف النطاق 1～254

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

الرطوبة （في المائة（غير التكثيف 95～0

حماية الصف IP66،  مانعة الصواعق، الطفرة-اإلثبات، موجه واقية، اليوم كله الدفاع
                            ،عن تغطية

الطاقة العرض DC 12V/5A

الطاقة االستهالك في الهواء الطلق 406



درجة الحرارة  -10℃～+ 60℃
اإلجمالي الوزن  كجم 6.9
Spec(20X,1.3MP) كام

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

بصريات و = 4.7 مم ~ 84.6.0 مم ،x18 البصرية
زاوية Appr. 55.2°(Wide) 3.2 إلى°(Tele)
المسح الضوئي نظام التقدمي المسح الضوئي
دقيقة. اإلضاءة lux لون : 0.5 لوكس , األسلحة البيولوجية : 0.1
S/N (ص إشارة) 52dB
أبيض الرصيد تلقائي
الممثل المدني الدولي دليل/لصناعة السيارات
DNR تلقائي / إيقاف تشغيل / منخفض / األوسط / عالية
ثابت قانون هنري إيقاف تشغيل / على
ديفوج إيقاف تشغيل / على
ماكس الحصول على تلقائي
قزحية العين تلقائي
الوجه عمودي , أفقي ، عمودي-أفقي، قبالة قابل للتحديد




