
:الميزات الرئيسية

التقنى MP / 1.3MP / 2MP AHDكاميرات 1 *
* AHD-السيدا-TVI-CVBS 4 في 1 كاميرامتاح
* OSD القائمة اختياري (وظيفة D-WDR، BLCالخ)
مع التبديل زر مجانا CVBS يمكن أن تستخدم كاميرا *
* 500M نقل أكثر من Coaxible كابل
جهاز نقل Balun دعم *

أماكن التطبيق:
تطبيق ليحل محل النظام التناظري القديم والمشاريع الجديدة في المالية، وسوبر ماركت واالتصاالت والحكومية والمدارس
 .والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح

:نموذج رقم المواصفات الرئيسية

MVT-AH21A

فاري البؤرية mm (M12)مع 12-2.8
Φ5 × المصابيح PCSللعدسة، 42
المسافة، M IRاألشعة تحت الحمراء، 35
مع قوس كابل مدمج، رمادي وأبيض
اللون اختياري

1/4 "CMOS (OV9712 +
NVP2431H) 1.0M / 720P، مع األشعة
CUT تحت الحمراء

MVT-TAH21N
1/4 "CMOS (AR0141 + HDI8901)
1.0M / 720P، اإلضاءة المنخفضة، مع IR
CUT، TVI-السيدا-AHD-CVBS 4 1 في
كاميرا

MVT-AH21N
1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H)
1.0M / 720P، اإلضاءة المنخفضة، مع
CUT األشعة تحت الحمراء

MVT-AH21T
1/3 " CMOS (AR0130 +
NVP2431H) 1.3M / 1024P، مع IR
CUT

MVT-AH21B
1/3 " CMOS (SONY225 +
NVP2431H) 1.3M / 1024P، مع
CUT األشعة تحت الحمراء

MVT-AH21R
1/3 " CMOS (AR0237 +
NVP2441H) 2MP / 1080P، مع األشعة
CUT تحت الحمراء

MVT-AH21P
1/3 " CMOS (SONY322 +
NVP2441H) 2MP / 1080P، مع األشعة
CUT تحت الحمراء

نموذج  MVT-AH21P
االستشعار  1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H)
قرار 2MP
بكسل فعالة  1920 (H) * 1080 (V)



عدسة 3MP HD 2.8-12mm (M12)
المصابيح 42PCS المصابيح
IR عن بعد 35M
 SIGNAL PAL أو NTSC
إخراج الفيديو   HD-AHD
دقيقة. إضاءة  0.01LUX F1.2
مصراع  4 / 25S ~ 1 / 45،000s
تزامن  داخلي 
إخراج الفيديو  عالية الوضوح إخراج الفيديو BNC HDAHD قناة-1

 OSD اختياري

BLC BLC / HLC / OFF

D-WDR OFF / ON (المستوى 0-8) / سيارات
3D-NR OFF / LOW / MID / ارتفاع

يوم / ليلة  تحويلة ،B / W ،السيارات، واللون

Defog OFF / AUTO
مزود الطاقة   DC 12V ± 10٪

بيئة العمل   -20 ° C ~ + 50 ° C / 95 أقل من٪ RH (بدون تكاثف)

استهالك الطاقة  4W MAX
IP الرتبة IP66، استخدام في الهواء الطلق، حالة المعادن




