
 : نوع محصول

معرفی محصول  

 SVR-4024 مدل 

مرصاد فاطر شرکت فناوری نوین سازنده

مشخصات کلی 

سیستم ذخیره ساز تصاویر

تعداد ورودی تصویر 

خروجی های تصویر

فرمت فشرده سازی تصویر

رزولوشن

تعداد فریم در ثانیه

تعداد هارد

برق

سیستم عامل

 نصب بصورت آسان ( خودکار ) و دستی

Onvif Support

نمایش تصاویر دوربین ها در انواع چیدمان های منعطف و کاربر پسند

 امکان تعریف Preset برای دوربین ها

قابلیت کار با Joy Stick جهت مدیریت حرکت دوربین ها

امکان Digital Zoom برروی تصاویر

امکان ثبت Snapshot در لحظه

Encoder Video امکان بکارگیری دوربین های آنالوگ با استفاده از 

24Channel

VGA- HDMI-DVI

H264 ,H264+

12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Full Frame

4SATA Ports

AC 100v-240v

Embeded

24ch

4SATA

 پشتیبانی اتاق کنترل،Video Wallو چند مانیتور

سورنا

تولید کننده انواع دوربین های مدار بسته 
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امکان برنامه ریزی منعطف جهت ضبط تصاویر دوربین بصورت گرافیکی

امکان تعریف چندین سرور برای ضبط تصاویر و مدیریت متمرکز آنها

 استفاده از حداقل پردازش جهت ضبط تصاویر

TCP, UDP, RTP, RTSP ,Http پشتیبانی از پروتکل های انتقال تصویر

 امکان ضبط همزمان بیش از ١٠٠ دوربین

امکان بازبینی تصاویر چند دوربین بصورت همزمان

ابزار تقویم شمسی برای انتخاب بازه زمانی مدنظرجهت بازبینی تصاویر

امکان تعریف انواع نقش ها با سطوح دسترسی متفاوتشبکه

 امکان فعال و غیرفعال کردن یک کاربر به صورت موقت

 امکان ثبت و نمایش رویدادهای دوربین ها(قطع و وصل و وضعیت رکورد)

امکان ضبط همزمان دوربین های خاص توسط دو یا چند سرور

 امکان برقراری ارتباط صوتی دو طرفه با دوربین

 قابلیت استخراج تصاویر مورد نیاز در قالب فایل

 های استاندارد و قابل نمایش توسط ابزارهای پیش فرض سیستم عامل ویندوز

 امکان جستجوی تصاویر ذخیره شده براساس

 رویدادهای از قبل تعریف شده در سیستم همانند تشخیص حرکت،  وضعیت شبکه و دوربین

تعیین بازه زمانی برای ورود کاربر به سامانه

Detection Motion قابلیت ضبط هوشمند براساس تشخیص حرکت 

 تنظیمات هوشمند دوربین ها

تنظیمات دسته ای مشخصات دوربین ها

Auto Discovery

انجام تنظیمات تکمیلی دوربین ها بدون استفادهاز پنل وب دوربین

Hot Key ابزار نمایش فوری دوربین ها

مشخصات کلی

امکان بازبینی تصاویر در سرعت های کمتر و بیشتراز سرعت واقعی

امکان تعریف دوره زمانی چرخشی برای نمایش دوربین های مشخص شده توسط کاربر در یک نمای خاص

امکان دوره زمانی برای اتصال مجدد و ضبط دوربین های قطع شده از شبکه

افزودن قابلیت های کنترلی به صفحه کلید

 ابزار تولید گزارش

 ابزار پشتیبان گیری و بارگزاری اطالعات

 پالگین تشخیص پالک

پالگین تشخیص چهره

Mask  Privacyحذف تصاویر مناطق ناخواسته از دوربین

تشخیص حرکت در ناحیه ی خاص از تصویر

System Restore ایجاد خودکار

Master – Slave قابلیت ایجاد 

(Mac Address – IP )محدود سازی دسترسی به سرور

 مدیریت ذخیره سازی تصاویر برروی حافظه داخلی دوربین در صورت قطعی و یا کندی و بازیابی آن برروی سرور اصلی

ابزار مانیتورینگ منابع (نرم افزار و سخت افزار)
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FTP – NAS آرشیو کردن روی

تهیه پشتیبان از تصاویر ضبط شده بطور همزمان برای چند دوربین

پشتیبانی از ٢ رنج شبکه مجزا(دوربین و کالینت)

قابلیت تعریفBookmark برای جستجوهای آتی

 امکان محدود کردن بازه زمانی مجاز برای فعالیت هر کاربر

امکان تعریف خط مجازی برای ضبط در هنگام عبور از آن

امکان دسترسی کامل به سرور از راه دور باامنیت کامل

پشتیبانی همزمان از دو زبان فارسی و انگلیسی

Flash یا  CD امکان بازیابی به تنظیمات کارخانه بدون نیاز به

امکان ایجاد تغییرات با نظر مشتری

مشخصات کلی

امکان جستجوی سرور
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