
Görüntü Sensörü

Çözünürlük

Lens
Görüş Açısı
IR LED sayısı

 
WDR

Kullanıcı
Hareket Agılama
Tarayıcılar

Özel Alan Perdeleme

 

Defog
Shutter
AGC

BLC
DDNS,RTSP,FTP
IR Cut

Besleme
Çalışma Sıcak./Nem
Ağırlık
Toz/Su Koruması

 : 1/2.9” Sony IMX323
+ HI3516CV300

 : H.265/H.264/MJPEG
 : 2Mp (1920x1080p)
 : 8 ayrı pencere açılabilir
 : 2.8-12 mm Verifokal
 : 100-36o  yatay
 : 36 adet IR LED

 : 30 m 
 : Ana akış, alt akış, mobil akış
 : Kapalı/Açık
 : Sürekli, Hareket ile 
tetikleme

 : 7 Adet Kullanıcı
 : Evet
 : IE, Firefox, Safari, Chrome
 : Android, iPhone
 : Evet
 : Tanımlanabilir 4 alan
 : 1/8-1/1000 seçilebilir
 : Lens,Angle,Koridor   
Modu, Açılı döndürme

 : Otomatik/Manuel/
 : İç ortam 
 : Otomatik/Kapalı/Manuel
 : Kapalı/Otomatik/Manuel
 : Otomatik/Manuel
 : Kapalı/Düşük/Orta/
Yüksek

 : Açık/Kapalı 
 : Açık/Kapalı 
 : Oto./Renk/Siyah-Beyaz
 : 1-36 seçilebilir
 : PoE/12V DC
 : -25°~+60° / %95
 : 719gr
 : IP66

US-IPR4004 2Mp Verifokal H.265 IR Bullet IP Kamera

2 Mp çözünürlüklü, 1/2.9” Sony
IMX323+ HI3516CV300                , WDR, 
PoE özellikli, profesyonel gece 
görüşlü IP IR kameradır.
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 156 mm

Avantajları

• 2 Megapixel’lik görüntü 
çözünürlüğü sayesinde en ince 
detaylar görülebilir.
• H.265 desteği ile bant 
genişliğinden ve hard disk 
alanından %50 tasarruf sağlanır.
• Onvif özelliği sayesinde pek 
çok yaygın cms yazılımıyla ve nvr 
cihazıyla tam uyum sağlar.
• ROI (region of ınterest) özelligi 
ile görüntü içinde istenilen alanlar 
çok daha hızlı izlenebilir.
• Hareket ses algıladığında 
videoyu e-mail ile gönderebilir, 
FTP’ye  kaydedebilir, kayıtlar 
uzaktan seyredilebilir.
• Çizgi geçme, Bölge koruma,
Obje kontrol gibi akıllı video
özellikleri ile sınırsız kullanım
esnekliği sağlar
• RSTP özelliği sayesinde, vlc 
player ile web sitesi üzerinden 
canlı yayın yapılabilir.
• 36 Adet özel led’i sayesinde 
geceleri 30m’ye kadar aydınlatma 
sağlar.

Tüm hava koşullarına dayanıklıdır. 
Fabrikalar, okullar, hastaneler, 
ve benzeri tüm profesyonel 
uygulamalarda yıllar boyu 
güvenle kullanılır.

64 kamerayı destekleyen ücretsiz 
profesyonel NVR yazılımı kullanıcılara 
benzersiz olanaklar sunar.

Bilgisayar’a
Kayıt

NVR’a
Kayıt

Server’a
Kayıt

P2P özelliği sayesinde modem 
ayarı yapmaksızın cep telefonu 
üzerinden erişmek son derece 
kolaydır.

Çizgi geçme, Bölge koruma,
Obje kontrol gibi akıllı video
özellikleri ile sınırsız kullanım
esnekliği sağlar

Akıllı Analiz  : Çizgi geçme, Bölge Koruma,
Obje kontrol


