ПРИХВАНИ ГО С ЯСНОТА

THE BEST EVIDENCE
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Решенията на Avigilon за наблюдение от край до край ви
дават детайлност на изображението, с която никоя друга система не може да се сравнява.

Avigilon проектира и произвежда решения за наблюдение с абсолютно най-добрата висока разделителна способност, които осигуряват най-доброто доказателство.
Нашият HD мрежов софтуер за видео управление и мегапикселовите камери осигуряват превъзходно качество на изображението и максимално покритие. Компонентите на Avigilon могат да работят
заедно в едно решение от край до край или да работят с вашите съществуващи системи за подобряване на текущите им възможности. Ние предлагаме разнообразие от конфигурации, които ви позволяват да персонализирате свое мощно, мащабируемо и ценово-ефективно решение за наблюдение.
С всички наши компоненти, проектирани и произведени в Канада, можете да сте сигурни, че винаги
ще получите най-доброто качество и най-надеждните продукти в индустрията.
Avigilon може да ви помогне да защитите и наблюдавате масив от различни места с най-добра яснота на изображението, включително стадиони, търговски среди, казина, критична инфраструктура,
транспортни станции и др., предоставяйки възможно най-доброто доказателство.

Максимална яснота.
Мин. честотна лента
Постигането на видео наблюдение с висока резолюция може
да бъде за сметка на честотната лента и съхранението.
Това не е така при Avigilon, благодарение на нашата HDSM
(Управление на потока с висока разделителна способност)
технология. Нашата HDSM технология запазва пълната
цялост на изображението чрез визуално беззагубна компресия, като в същото време ефективно управлява честотната
лента и съхранението.

Най-бързият начин
за намиране
Намиране на промени в сцената, липсващи обекти и
събития с най-бързото в индустрията видео търсене
с висока резолюция. Нашият контролен център на
Avigilon, със своя опростен и интуитивен интерфейс,
ви дава пълен контрол върху възпроизвеждането
на видео наблюдение, което позволява бързо да
извличате доказателства и да се ускори времето за
реакция и разследвания.

Увеличете го.
Намалете го.
Софтуерът на контролния център на Avigilon е изграден изцяло за висока резолюция. Това означава, че
ще имате стабилност и гъвкавост, за създаване на
система с една HD камера или неограничен брой на
HD камерите, без да се налага да се притеснявате за
пропадане на софтуера. Освен това, нашите продукти са съвместими със съществуващите аналогови
камери и камери на други IP-Производители.

С традиционна VGA камера вие
получавате само част от картината. Само камера на Avigilon
може да покрие еквивалента на
95 VGA камери.

Направете избора
си от най-добрите.
Ние предлагаме най-широката гама от мегапикселови
камери (от 1 MP 29 MP), които дават най-доброто качество на изображението в индустрията. В сравнение
с традиционните VGA камери, камерите на Avigilon
ефективно и ефикасно ви позволяват да обхванете
по-широки области, по-подробно с използване на
по-малко камери. Резултатите? По-ниски разходи
за монтаж и труд, и изключителната стойност, която
само Avigilon може да осигури.

Нашият всепризнат софтуер Avigilon Control Center (ACC) с High-Definition технология за
управление на потока (HDSM) осигурява пълна осведоменост за ситуацията и безспорно
детайлни изображения, което води до по-кратки времена за реакция, намаляване на времето за разследване и превъзходна цялостна защита. Плюс това, ACC е също толкова
впечатляващ на IPAD, iPhone или iPod Touch с приложение ACC Mobile идеален за сигурността на персонала на полето.

СОФТУЕР ЗА
ВИДЕО
УПРАВЛЕНИЕ

Софтуер Avigilon Control Center с HDSM
Като надеждно разпределена мрежова платформа с
надеждност от корпоративен клас, Avigilon Control Center
(ACC) ефективно прихваща, управлява и съхранява с висока разделителна способност мулти-мегапикселно видео
наблюдение, докато ефективно управлява честотната
лента и съхранението. Avigilon Control Center може да бъде
предварително инсталиран и конфигуриран на мрежов
видео рекордер (NVR) на Avigilon или да работи като самостоятелен софтуер.
Avigilon Control Center записва и управлява звук и видео от
широка гама на Avigilon - най-голямата в индустрията - на
мулти-мегапикселови IP камери (от 1 до 29 мегапиксела).
ACC може лесно да се съгласува с конвенционални и PTZ
аналогови камери, както и звук и видео от широк кръг IP
камери от трети страни и кодери от други производители. Това ви дава възможност за изграждане на хибридна
система, която дава възможност за бюджетно осъзнато
преминаване от аналогово към цифрово. ACC е мощен и
интуитивен, с лесен за използване интерфейс, който позволява на персонала да оценява и да реагира на събития с
минимално обучение.
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HDSM технология
Avigilon Control Center използва нашата патентована HDSM
технология, която ефективно компресира и запазва качеството на изображението, като в същото време интелигентно управлява предаването на HD изображение в цялата
Avigilon система - изпращайки само заявените части от
заснетите изображения за операторските работни станции.
Тази технология осигурява най-доброто възможно качество
на изображението, като същевременно осигурява незабавни икономии в честотна лента на предаването, което
позволява на операторите да използват по-малко мощни
работни станции и по този начин да се намалят разходите.
Нашата HDSM технология въздейства положително за
насочване на водещи технологии изображения, хардуер,
компресиране на данни и информация, за да увеличите
максимално ефективността на Avigilon система. Нашата
HDSM технология въздейства положително за насочване
на технологията на изображения, хардуер, компресиране
на данни и информация, за да максимизира ефективността
на системата Avigilon.

Характеристики на Avigilon Control Center
Мулти-мегапикселен дисплей на изображенията с висок
динамичен обхват
• Анализира подробни региони от една или повече камери.
• Използва преглед на разделите, за да се даде възможност на
отделни оператори да превключвате между множество камери,
разположени в системи на големи предприятия.
• Цифрово увеличава и завърта изображенията с мишка или
джойстик. Автоматичното динамично подобрение на контраста
разкрива слабо осветени детайли за несравнимо цифрово PTZ
изпълнение.
• Преглед на живо или на запис с висока разделителна способност на кадри от наблюдение.
Защита на данните и управление на съхранението
• Резервираният запис на множество NVR (мрежови видео
рекордери) позволява пълно живо огледало на цялото видео
с висока резолюция. Автоматични превключване на NVR при
повреда гарантира непрекъснат запис, ако някой NVR стане
недостъпен.
• Интегрираното архивиране и възстановяване на функционалността позволява записаното HD видео от множество камери
да бъде сигурно прехвърлено от NVR по определен график.
• Отделя повече капацитет за съхранение на последните
събития и архивирани на лента кадри от наблюдението за
максимално време за запис при остаряване на данните.

Вградено графично картографиране на оформлението на
системата
• Интерфейсът за разширено графично картографиране
позволява на операторите да оформят камери и сървъри на
импортирана карта за лесна навигация в големи системи за
наблюдение.
• Картите могат да се напластяват и вмъкват една в друга, което
позволява лесна навигация чрез сателитни карти, многоетажни
сгради и много големи площи.
Времева линия на HD запис и възпроизвеждане
• Разширеният интерфейсен график с уникална интегрирана възможност за влачене за увеличение позволява пълен
контрол над възпроизвеждане на видео наблюдение с висока
разделителна способност, напред и назад, с различна скорост
- до 8 пъти по-бързо, отколкото реално време.
• Системата за възпроизвеждане с бързо актуализиране на позволява интуитивен възпроизвеждане, за да се идентифицират
ключовите събития и едва доловими промени.
Управление на трафика и дистанционен преглед
• Фина настройка на използването на честотната лента на
камерата, за да се оптимизира качеството на изображението и
достъпността на мрежовия трафик с HDSM.
• Дистанционно свързване на множество рекордери, за да видите живи и записани кадри от наблюдението през локалната
мрежа, при широка мрежова връзка и тясна честотна лента.

СОФТУЕР ЗА ВИДЕО УПРАВЛЕНИЕ
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Маркиране и експортиране на HD кадри за наблюдение
• Сигурно маркирате и експортирате филми или статични
изображения в стандартни индустриални формати или в беззагубния Avigilon формат за съдебномедицинска работа на трета
страна.
• Експортирането на видео може да бъдат управлявано чрез
Avigilon Control Center Player - мощен приложение за възпроизвеждане с всички инструменти, необходими за анализа и
прегледа на прихванатите HD кадри от наблюдение.
• Маркираните събития са индексирани, за да се позволи бързо
търсене чрез дефинирани от потребителя метаданни.
Търсене на видео
• Уникалното търсене на умалени снимки на подрайон ви
позволява бързо да намерите малки промени в рамките на HD
наблюдение, които обхващат големи площи.
• Бързо и точно навигиране през големи количества на записано
с висока разделителна способност видео с логове за специфично за камера събитие.
• Търсене по аларми, точка на транзакции на касови терминали,
автомобилни номера и отметки.

Аналогов видео кодер
и аналогови камери
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Разширени характеристики на Avigilon
Control Center
Наблюдение на аларми
• Позволява създаването на цялостни работни потоци за мониторинг, прехвърляне и потвърждение на алармите от край до
край.
• Може да се задейства от всяко вътрешно системно събитие,
както и от система на външна трета страна за управление на
контрол на достъпа и на сградата.
POS транзакции
• Свързва кадрите от HD наблюдение (гледани незабавно) с
транзакционните данни, за решаване на изискванията за съответствие и намаляване на свиване и кражба.
• Изключителното филтриране и докладване позволява задействането на събития, когато транзакциите съответстват на
определени критерии.

Мениджър на комплектуване
• Осигурява всички камери на Avigilon, независимо от резолюцията, винаги да са конфигурирани да съберат възможно
най-доброто изображение в широк диапазон от условия на
осветеност.
• Конфигурира множество независими специфични за камерите
зони за детектиране на движение за предварително или последващо задействано от движение записване.
Лесна инсталация на камери и сървър
• Уникални възможности за plug-and-play за NVR и камери - автоматично се идентифицират в мрежата, без ръчна конфигурация или търсене - елиминиране на сложна конфигурация на
мрежата.

• Програмируеми съобщения по имейл осигуряват бързо дистанционно уведомяване в случай на тампер на камера, системно
предупреждение, аларма или движение.
Разширяема интеграция със старите системи
• Разпределената архитектура се характеризира с .NET-базирани API, които могат лесно да бъдат интегрирани с други
системи, като например контрол на достъпа и управление на
сграда.
• Възползвайте се от ново ниво на HD видео наблюдение, като
същевременно се запази единен интерфейс и свеждане до
минимум на разходите за обучение.

Детайлно управление, наблюдение и отчитане на състоянието на системата и сигурността
• Детайлни дневници за съхранение, мрежа, както и цялостното
състояние на системата, за да се осигури възможно най-голямо
експлоатационно време за критични приложения.
• Мощен инструмент на правилата позволява на администраторите и операторите да картографират всяка камера или
системно събитие за някакво действие, като например задействане на релета за аларма, за по-бързо идентифициране и
по-добри времена за реакция.

СОФТУЕР ЗА ВИДЕО УПРАВЛЕНИЕ
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STANDARD СРЕЩУ ENTERPRISE
За да създадете най-съгласувана
система за вашите нужди от наблюдение, софтуерът Avigilon Control
Center се предлага в две издания:
Standard и Enterprise. Изданието
Enterprise включва по-разширени функции за усъвършенствано
решение, като има предвид, докато
изданието Standard се използва за
по-целенасочени нужди или за тези,
които търсят преход към HD наблюдение по най-рентабилен начин.
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Система

ACC Standard

ACC Enterprise

Брой камери за сървър

24

128

Брой конкурентни сървърни връзки

3

Неограничен

Брой клиентски лицензи за сървър

5

Неограничен

Управление на потока с HD (HDSM)

Да

Да

Поддръжка на устройства

ACC Standard

ACC Enterprise

Автоматично откриване на устройства

Да

Да

Камери и кодери на трета страна

Да

Да

ONVIF камери и кодери

Да

Да

HD, HD H.264, HD панорамни камери

Да

Да

Кодери на Avigilon

Да

Да

Поддръжка на Н.264

Да

Да

Поддръжка на MPEG4

Да

Да

Поддръжка на MJPEG

Да

Да

Поддръжка на JPEG2000

Да

Да

HD професионални камери

Не

Да

Клиент

ACC Standard

ACC Enterprise

Допълнителни характеристики

ACC Standard

ACC Enterprise

Мощен, лесен за използване клиентски интерфейс

Да

Да

АСС Gateway

Да

Да

Клиентски интерфейс за web браузър

Да

Да

АСС мобилен

Да

Да

Записани изгледи

Да

Да

Съобщаване на събитие по e-mail

Да

Да

Карти

Не

Да

Запис на звук

Да

Да

Web страници

Не

Да

Машина на POS транзакции

Да

Да

Поддръжка на джойстик

Не

Да

Резервирано записване

Не

Да

Изглед на обекта

Не

Да

Връзки за действие при отказ

Не

Да

Оторизация на потребител на Windows

Не

Да

Управление на алармите

Не

Да

Еднократно и по график архивиране

Не

Да

Машина на правилата

Не

Да

Запис, търсене и възпроизвеждане

ACC Standard

ACC Enterprise

Почасов конфигурируем график за запис

Да

Да

Запис без загуби

Да

Да

Търсене на пиксел

Да

Да

Търсене по умалена картинка

Да

Да

Търсене по събитие

Да

Да

Търсене по POS транзакция

Да

Да

Търсене по отметка

Да

Да

Експортиране от множество камери

Да

Да

Експортиране на живо

Не

Да

Търсене по аларма

Не

Да

Търсене по LPR събитие

Не

Да
СОФТУЕР ЗА ВИДЕО УПРАВЛЕНИЕ
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ACC Mobile
Приложението ACC Mobile позволява на специалистите
по сигурност да се свържат със софтуера Avigilon Control
Center по всяка IP безжична мрежа с помощта на Apple
устройства като IPAD, iPhone и IPod Touch. Преглед на
живо и записано HD видео наблюдение от всяко място с
безжична връзка ще съкрати времето за реагиране, дори
когато сте в полето.
Обединявайки технология на Avigilon Управление на
поток с висока разрешаваща способност (HDSM), ACC
Mobile е предназначен за ефективна поддръжка на високо-мегапикселови снимки и детайли до 29 MP през връзки
с ниска пропускателна способност. Чрез Avigilon Gateway
Control Center, ACC Mobile може лесно да се свърже с неограничен брой сървъри и камери - разширявайки достъпа до данни от видеонаблюдение за по-голямо покритие и
дистанционно наблюдение.
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Възможни приложения:
• Бизнес собственици
• Роуминг за по-големи области като кампуси
• Откриване на конкретни действия в и около
големи инфраструктури

СОФТУЕР ЗА ВИДЕО УПРАВЛЕНИЕ
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IP камерите с висока разделителна способност на Avigilon идват в различни формати, включително куполни, панорамни и фиксирани и може да се използват за безброй приложения.
Независимо дали това е малка витрина, която изисква няколко камери или масивна сложна
система, която изисква пълно покритие на редица области, може да имате доверие, че вземате най-доброто решение за вашите нужди за сигурност.

JPEG2000 и H.264

За максимална производителност и ефективност на системата, камерите на Avigilon са
на разположение с JPEG2000 или H.264 компресия. Компресията JPEG2000 ефективно
управлява, предава и показва изображения с висока разделителна способност до 29 MP.
Компресията H.264 осигурява високо качество на изображението с ниска честотна лента и
минимален обем за съхранение при висока честота на кадрите. Камерите H.264 също са
ONVIF съвместими, което позволява лесна и безпроблемна интеграция с ONVIF съвместими
продукти.

КАМЕРИ

Н.264 HD куполна камера
HD куполните Н.264 камери (на разположение с резолюции от 1 MP до 2
MP) са чудесни за наблюдение през
деня и през нощта и са на разположение в четири конфигурации: за вътрешен, таванен, външен, и външен
окачен монтаж. Те се характеризират
с интегриран обектив за дистанционно фокусиране и управление на мащабирането и са ONVIF съвместими
за по-безпроблемна интеграция. HD
куполната H.264 камера е ефективна
за наблюдение на различни среди,
особено тези, изискващи вандалоустойчивост, като например банки,
училища, търговски обекти, общински
терени и сгради, хотели, барове и
ресторанти.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Дистанционно увеличение и фокус

С дистанционно увеличение и фокус, включени в
обектива, инсталирането изисква само монтаж и
насочване.
Автоматично откриване и автоматично конфигуриране на камерите.

Гъвкава инсталация

Универсалното три-осно регулиране за прост монтаж
в произволна конфигурация осигурява гъвкава и
ефективна инсталация. Предлагат се за вътрешен,
таванен, външен, и външен окачен монтаж.

Индустриални стандарти

ONVIF съответствието дава възможност за поддръжка от водещите системи за видео управление,
включително Avigilon Control Center.

H.264 и MJPEG компресия

H.264 компресията осигурява високо качество на
изображението с ниска пропускателна способност
и минимални изисквания за обема на съхранение
на данни за висока честота на кадрите. Множество
независими потоци позволяват оптимизиране на
съхранението и пропускателната способност.

Готови за употреба на открито

IP66 водоустойчивост
IK10 устойчивост на удар за вандалоустойчивост.
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Резолюция

Пиксели

Формат
на сензора

Обектив

Макс. изображения в секунда
(IPS)

Чувствителност
(Lux)

Модели

Тип на камерата

1МР

1280 х 720

1/3 инча

3.9 мм., f1.2, дистанционно увеличение
и фокус

30

0.2 цветно
0.02 монохромно

1 MP-HD-H264-D1

Вътрешна

1 MP-HD-H264-DO1

Външна, IP66, IK10 и вандалоустойчива,
вграден отоплител

1 MP-HD-H264-DP1

Външна, IP66, IK10 и вандалоустойчива,
окачен монтаж, вграден отоплител

1 MP-HD-H264-DC1

За монтаж на таван

2 MP-HD-H264-D1

Вътрешна

2 MP-HD-H264-DO1

Външна, IP66, IK10 и вандалоустойчива,
вграден отоплител

2 MP-HD-H264-DP1

Външна, IP66, IK10 и вандалоустойчива,
окачен монтаж, вграден отоплител

2 MP-HD-H264-DC1

За монтаж на таван

2МР

1920 х 1080

1/3 инча

3.9 мм., f1.2, дистанционно увеличение
и фокус

30

0.2 цветно
0.02 монохромно

КАМЕРИ
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JPEG2000 HD куполна камера
JPEG2000 HD куполните камери (на
разположение с резолюции от 1 MP
до 5 MP) и аксесоари са идеални за
външни и вътрешни приложения с
опционален нагревател и вграден
инфрачервен пръстен за по-предизвикателните околни обкръжения. Тези
камери са вандалоустойчиви и предлагат висока резолюция на изображението - ефективна за наблюдение на
транспорт, критична инфраструктура
и движението на стоки.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Мулти мегапикселни

Цифрово PTZ управление на живо и след-инцидентно.
Позволява ви да намалите общия брой на камерите.

Високи скорости на изображенията

HD преглед в реално време на жив и възпроизвеждан запис.

Готови за употреба на открито*

IP66 водоустойчивост
IK10 устойчивост на удар за вандалоустойчивост.

Гъвкава инсталация

Аксесоари за монтаж на таван, електрическа кутия,
както и външни условия, които поддържат избрано от
потребителя обектив.
Автоматично откриване и автоматично конфигуриране на камерите.

Опционално интегрирано ИЧ осветление
*Приложимо само в корпуси за външна употреба
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Ясно наблюдение с висока разделителна способност
в предизвикателни приложения с ниска осветеност.

Резолюция

Пиксели

Формат
на сензора

Обектив

Макс. изображения в секунда
(IPS)

Тип на
камерата

Чувствителност
(Lux)

Модели

Препоръчвано приложение

1 МР

1280 х 720

1/3 инча

C/CS

39

Дневна/Нощна
Куполна

0.2 цветно
0.02 монохромно

1 MP-HD-DOME-DN

HDTV формат 16:9, и най-високата достъпна
честота на опресняване за заснемане на HD
видео в реално време *

2 МР

1920 х 1080

1/2.5”

C/CS

18

Дневна/Нощна
Куполна

0.2 цветно
0.02 монохромно

2 MP-HD-DOME-DN

Висока резолюция за наблюдение на големи
площи в HD детайли с движение *

3 МР

2048 х 1536

1/2”

C/CS

12

Дневна/Нощна
Куполна

0.3 цветно
0.03 монохромно

3 MP-HD-DOME-DN

Висока резолюция за наблюдение на големи
площи в по-висока от HD детайлност с размито движение *

5 МР

2592 х 1944

1/2.5”

C/CS

12

Дневна/Нощна
Куполна

0.3 цветно
0.03 монохромно

5 MP-HD-DOME-DN

Най-високата резолюция от серията IP HD
камери за наблюдение на големи площи в
максимална детайлност, с размито движение *

*За да определите оптималната резолюция на камерата и обектива комбинации, вижте Avigilon Camera Resolution и Lens Estimator в avigilon.com

ОПЦИИ НА JPEG2000
HD КУПОЛНА КАМЕРА

АКСЕСОАРИ НА JPEG2000
HD КУПОЛНА КАМЕРА

Модел №

Описания

Н

Фабрично инсталиран нагревателен блок

IR

Фабрично инсталиран инфрачервен светодиоден пръстен за осветяване на къси разстояния (до 15 метра)

Модел №

Описания

DOME-INDE-PLT

Монтажна плоча за вътрешна електрическа кутия; дава възможност за повърхностен монтаж със страничен достъп за кабел

DOME-OD-BASE

Основа за външен монтаж; създава IP66 корпус с IK10 ударно въздействие и позволява връзка на тръба и тръбен монтаж

DOME-OD-PEND

Открит висящ монтаж; създава IP66 корпус с IK10 ударно въздействие за свързване към стандартни висящи стойки

DOME-IND-CEL

Таванен монтаж; позволява камерата да бъде монтирана на таван, като се показва само външния капак на купола

DOME-SMOKE

Опушен прозрачен капак за подмяна

PEND-GS-WALL

Скоба за стена с двойно коляно за използване с DOME-OD-Pend

IND-CEL-PNL

Метален таванен панел на за използване с DOME-IND-CEL за замяна на съществуващи плочки таван в окачени тавани
КАМЕРИ
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JPEG2000 HD панорамна куполна камера
JPEG2000 HD панорамните куполни
камери са с четири 2 MP сензора за
обща резолюция от 8 мегапиксела.
Една инсталация осигурява покритие
с висока резолюция 180 ° или 360 °
с обективи, които са предварително фокусирани за безпроблемно
инсталиране. Тази камера е идеална
за наблюдение на закрити и открити
пространства за сектори като образование, банково дело, търговия на
дребно, настаняване и гостоприемство, или за всяко място, където точките за инсталиране са ограничени.

28

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Панорамно широко покритие

Четири 2 MP сензори дават 180 ° или 360 ° покритие
с висока резолюция от една камера, свеждайки до
минимум инсталационните нужди.

Лесно инсталиране

Фабрично монтираните предварително фокусирани
обективи означават, че не се изисква регулиране на
обектива по време на инсталирането.

Мулти мегапикселни

Цифрово PTZ управление на живо и след-инцидентно.
Позволява ви да намалите броя на инсталираните
камери.

Алармени вход и изходи

Синхронизиране с външни аларми и интегриране
на детекция на движение в текущата ви алармена
система.

Запис на звук

Запис на висококачествен звук от всеки линеен вход
или микрофонен източник.

Резолюция

Пиксели

Формат
на сензора

Обектив

Макс. изображения в секунда
(IPS)

Тип на
камерата

Чувствителност
(Lux)

Модели

Препоръчвано приложение

8 МР

1600 х 1200
за сензор

4 х 1/4”

4 х 4.4 мм.
f/2.0

7 (28 за всички
сензори)

180° панорамна цветна
куполна

0.6 цветно

8 MP-HD-DOME-180

Пълно покритие с висока разделителна способност на 180° видимост от една камера без
никакви изкривявания

8 МР

1600 х 1200
за сензор

4 х 1/4”

4 х 2.4 мм.
f/2.0

7 (28 за всички
сензори)

360° панорамна цветна
куполна

0.6 цветно

8 MP-HD-DOME-360

Пълно 360° покритие с висока разделителна
способност на една стая от централната точка
на монтиране, с помощта на една камера

ОПЦИИ НА JPEG2000
HD ПАНОРАМНА КАМЕРА

Модел №

Описания

Н

Фабрично инсталиран нагревателен блок

АКСЕСОАРИ НА JPEG2000
HD ПАНОРАМНА КАМЕРА

Модел №

Описания

DOME-INDE-PLT

Монтажна плоча за вътрешна електрическа кутия; дава възможност за повърхностен монтаж със страничен достъп за кабел

DOME-OD-BASE

Основа за външен монтаж; създава IP66 корпус с IK10 ударно въздействие и позволява връзка на тръба и тръбен монтаж

DOME-OD-PEND

Открит висящ монтаж; създава IP66 корпус с IK10 ударно въздействие за свързване към стандартни висящи стойки

PEND-GS-WALL

Скоба за стена с двойно коляно за използване с DOME-OD-Pend

DOME-IND-CEL

Таванен монтаж; позволява камерата да бъде монтирана на таван, като се показва само външния капак на купола

IND-CEL-PNL

Метален таванен панел на за използване с DOME-IND-CEL за замяна на съществуващи плочки таван в окачени тавани

DOME-SMOKE

Опушен прозрачен капак за подмяна

КАМЕРИ
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Н.264 HD камера
Н.264 HD камерите (на разположение
с резолюции от 1 MP до 2 MP) се
характеризират с интегриран обектив
за дистанционно фокусиране и управление на увеличението и са ONVIF
съвместими за по-безпроблемна интеграция. Тези камери са екстремно
гъвкави и могат да работят на почти
всяко място, включително банки,
училища, търговски обекти, общински
терени и сгради, хотели, барове и
ресторанти.
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КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Дистанционно увеличение и фокус

С дистанционно увеличение и фокус, включени в
обектива, инсталирането изисква само монтаж и
насочване.

Индустриални стандарти

ONVIF съответствието дава възможност за поддръжка от водещите системи за видео наблюдение,
включително Avigilon Control Center.

Филтър за автоматично изрязване на
инфрачервените лъчи

Превъзходна работа при слабо осветление и чувствителност към инфрачервени осветителни тела, като
в същото време осигурява истински цвят на изображенията през деня.

Алармени вход и изходи

Синхронизиране с външни аларми и интегриране
на детекция на движение в текущата ви алармена
система.

Запис на звук

Запис на висококачествен звук от всеки линеен вход.

Резолюция

Пиксели

Формат на
сензора

Обектив

Макс. изображения в секунда
(IPS)

Чувствителност
(Lux)

Модели

Препоръчвано приложение

1 МР

1280 х 720

1/3”

5-85 мм., f/1.6
дистанционно
увеличение и
фокус

30

0.4 цветно
0.04 монохромно

1 MP-HD-H264-B1

HDTV формат 16:9 и висока честота на опресняване за заснемане на 720Р видео в реално време

1 МР

1280 х 720

1/3”

3-9 мм., f/1.2
дистанционно
увеличение и
фокус

30

0.2 цветно
0.02 монохромно

1 MP-HD-H264-B2

HDTV формат 16:9 и висока честота на опресняване за заснемане на 720Р видео в реално време

2 МР

1920 х 1080

1/3”

5-85 мм., f/1.6
дистанционно
увеличение и
фокус

30

0.4 цветно
0.04 монохромно

2 MP-HD-H264-B1

HDTV формат 16:9 и висока честота на опресняване за заснемане на 1080Р видео в реално време

2 МР

1920 х 1080

1/3”

3-9 мм., f/1.2
дистанционно
увеличение и
фокус

30

0.2 цветно
0.02 монохромно

2 MP-HD-H264-B2

HDTV формат 16:9 и висока честота на опресняване за заснемане на 1080Р видео в реално време

КАМЕРИ
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JPEG2000 HD камера
JPEG2000 HD камерите (на разположение от 1 MP до 5 MP резолюция)
имат възможност за HD изображения в реално време, за визуално
беззагубно възпроизвеждане. Тази
гъвкава платформа приема всички
C/CS обективи с поддръжка на автобленда и D/N функции. Тези камери
предлагат висока резолюция и високо
качество на изображението, което
ги прави ефективни за наблюдение
на детайлни среди като транспорт,
критична инфраструктура и движение
на стоки.
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КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Мулти мегапикселни

Цифрово PTZ управление на живо и след-инцидентно.
Позволява ви да намалите общия брой на камерите.

Високи скорости на изображенията

HD преглед в реално време на жив и възпроизвеждан запис.

Автоматична бленда

Автоматично настройва блендата и експозицията, за
прихващане на изображения с най-високо качество.

Филтър за автоматично изрязване на
инфрачервените лъчи

Превъзходна работа при слабо осветление и чувствителност към инфрачервени осветителни тела, като
в същото време осигурява истински цвят на изображенията през деня.

Plug-and-Play

Автоматично откриване и автоматично конфигуриране на камерите за лесно инсталиране.

Резолюция

Пиксели

Формат
на сензора

Обектив

Макс. изображения в секунда
(IPS)

Тип на
камерата

Чувствителност
(Lux)

Модели

Препоръчвано приложение

1 МР

1280 х 720

1/3”

C/CS

39

Дневна/Нощна

0.2 цветно
0.02 монохромно

1 MP-HD-DN

HDTV формат 16:9, и най-високата достъпна
честота на опресняване за заснемане на HD
видео в реално време *

2 МР

1920 х 1081

1/2.5”

C/CS

18

Дневна/Нощна

0.2 цветно
0.02 монохромно

2 MP-HD-DN

HDTV формат 16:9, и висока честота на опресняване за прихващане на 1080Р видео в почти
реално време *

3 МР

2048 х 1536

1/2”

C/CS

12

Дневна/Нощна

0.2 цветно
0.02 монохромно

3 MP-HD-DN

Висока резолюция за наблюдение на големи
площи в по-висока от HD детайлност с размито движение *

5 МР

2592 х 1944

1/2.5”

C/CS

12

Дневна/Нощна

0.3 цветно
0.03 монохромно

5 MP-HD-DN

Най-високата резолюция от серията IP HD
камери за наблюдение на големи площи в
максимална детайлност, с размито движение *

*За да определите оптималната резолюция на камерата и обектива комбинации, вижте Avigilon Camera Resolution и Lens Estimator в avigilon.com

КАМЕРИ
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JPEG2000 HD Pro камери
JPEG2000 HD Pro камерите започват
от 8 MP и извърввяват целия път до
водещите в индустрията 29 MP- изполвайки обективи с E/EF монтаж
за най-добро оптично качество и
дистанционно управление на фокуса.
Тези камери се използват главно за
покриване на огромни площи с висока
детайлност, което ги прави ефективни
за наблюдение на логистика и движението на стоки, както и стадиони,
пристанища, транспорт, критична
инфраструктура, и общински терени
и сгради.
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КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Най-високата разделителна способност и качество

Снима висококачествени, детайлни изображения.

Широк динамичен диапазон

Прихваща детайли в сцени с много светли и много
тъмни области.

Управление на фокуса и блендата на
SLR обективи

Дистанционно управление на фокуса за лекота на
инсталиране и експлоатация.

Почти инфрачервена (NIR) чувствителност

Максимални резултати в изображенията с инфрачервени (ИЧ) осветителни тела.

Plug-and-Play

Не се изисква външно захранване

Намалява общият брой на необходимите камери.
Една 29 MP камера ви дава същата резолюция като
95 VGA камери. Жив и слединцидентен цифров PTZ.

Резолюция

Пиксели

Формат
на сензора

Обектив

Макс. изображения в секунда
(IPS)

Тип на
камерата

Чувствителност
(Lux)

Модели

Препоръчвано приложение

8 МР

3296 х 2472

4/3”
оптичен
формат

EF

7

Цветна

0.1

8 MP-HD-PRO-C

Високата резолюция за наблюдение на големи площи
в детайли дава същата резолюция като 26 + VGA
камери *

Монохромна
NIR

0.01

8 MP-HD-PRO-М

Висока резолюция за наблюдение на големи
площи при трудни условия на осветеност или с ИЧ
осветителни тела - дава същата резолюция като 26 +
камери VGA *

Цветна

0.1

11 MP-HD-PRO-C

Високата резолюция за наблюдение на големи площи
в детайли дава същата резолюция като 36 + VGA
камери *

Монохромна
NIR

0.01

11 MP-HD-PRO-М

Висока резолюция за наблюдение на големи
площи при трудни условия на осветеност или с ИЧ
осветителни тела - дава същата резолюция като 36 +
камери VGA *

Цветна

0.1

16 MP-HD-PRO-C

За наблюдение на големи площи в детайли дава
същата резолюция като 50 + VGA камери *

Монохромна
NIR

0.01

16 MP-HD-PRO-М

За наблюдение на големи площи при трудни условия
на осветеност или с инфрачервени осветителни тела
- дава същата резолюция като 50 + камери VGA *

Цветна

0.1

29 MP-HD-PRO-C

Възможно най-високата резолюция за наблюдение
на много големи райони в детайли - дава същата
резолюция като 95 + VGA камери *

Монохромна
NIR

0.01

29 MP-HD-PRO-М

Възможно най-високата резолюция за наблюдение
на много големи площи при трудни условия на
осветеност или с ИЧ осветителни тела дава същата
резолюция като 95 + камери VGA *

11 МР

16 МР

29 МР

4000 х 2672

4864 х 3248

6576 х 4384

35 мм.

35 мм.

35 мм.

EF

EF

EF

5

3

2

*За да определите оптималната резолюция на камерата и обектива комбинации, вижте Avigilon Camera Resolution и Lens Estimator в avigilon.com
КАМЕРИ
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Разпознаване на автомобилни номера (LPR)
Avigilon Control Center HD LPR предоставя разпознаване с HD точност
на номера на автомобилни табелки
на едно и повече платна от единствена камера. Напълно интегриран
в рамките на Avigilon Control Center
и в комбинация с комплекти HD
Avigilon LPR Capture, High-Definition
LPR улавя регистрационни номера с
висока точност при всякакви условия,
24 часа в денонощието.
LPR позволява да импортирате и да
наблюдавате списъци за проследяване, да създавате незабавни сигнали с
електронна поща и аларми на екрана,
както и да извършвате гъвкави слединцидентни търсения на табелка.
Системата поддържа римски и арабски азбуки и се характеризира със
световно разпознаване на регистрационни номера.
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КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Висока разделителна способност

Високата разделителна способност осигурява изображения, заснети в точни и прецизни детайли.

Една камера, много платна

Осигурява широко покритие, така че са необходими
по-малко камери, намалява разходите за инсталиране и поддръжка.

Поддръжка на римската и арабската
азбука; Автоматично разпознаване
на автомобилни номера в света

Може да се използва в пазари по целия свят.

Модел

Разстояние

Модел

Разстояние

1L-HD-LP-35

11 метра

2L-HD-LP-40

12 метра

1L-HD-LP-50

15 метра

1L-HD-LP-75

23 метра

1L-HD-LP-100

30 метра

През деня

През нощта

КАМЕРИ
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Сървърът и работните станции с мрежовия видео рекордер (NVR) с висока
разделителна способност на Аvigilon са предназначени за постигане на найвисоката производителност за запис и възпроизвеждане на видео с висока резолюция. Те са оптимизирани да работят със софтуер Avigilon Control Center
с HDSM - за предоставяне на пълно от край до край решение за гледане на
живо и на записани изображения с висока разделителна способност.

МРЕЖОВИ
ВИДЕО
РЕКОРДЕРИ

Мрежови видео рекордери
Нашите мрежови видео рекордери
(NVR) имат Avigilon Control Center,
предварително инсталиран и конфигуриран за максимална производителност и надеждност, което ги прави
лесни за интегриране във всяка
система за наблюдение на Avigilon.
NVR сървърите могат да записват
до 32 МВ/сек. данни за изображения
от до 128 камери. NVR работната
станция е идеално подходяща за помалки системи, както и за тези, които
се нуждаят да прегледат на живо и на
запис данни за изображения директно върху NVR (запис до 10 MB/сек.
на данни за изображения от до 64
камери).
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КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Софтуер Avigilon Control Center
Server, предварително инсталиран и
конфигуриран

Plug-and-Play мрежово решение за запис на
видео за управление на мулти-мегапикселови IP
камери и аналогови камери.

Разширено съхранение

Мащабируемо решение за запис, което може да
записва до 128 камери на един NVR.
Enterprise-клас хардуерът осигурява максимална надеждност.

Конфигурация на работна станция

Конфигурацията на работна станция позволява
самостоятелен преглед и запис от една машина,
за улеснение на внедряването.

Конфигурация на сървър

Конфигурация на сървъра в стандартен шкаф за
монтиране за улеснение на Enterprise.

RAID съхранение и опции за резервно
захранване

Enterprise-клас хардуерът осигурява максимална надеждност.

HD - NVR Работна станция (Р. С.)

500GB-HD-NVR Р.С.

1.0TB-HD-NVR Р.С.

2.0TB-HD-NVR Р.С.

3.0TB-HD-NVR Р.С.

Обем на съхранение

500 GB

1.0 TB

2.0 TB

3.0 TB

Изходи за монитори

2

2

2

2

Gigabit етернет връзки

1

3

1

1

Дистанционна конфигурация и надграждане

Да

Да

Да

Да

Прогресивен запис без загуби

Да

Да

Да

Да

HD - NVR Работна станция (Р. С.)

2.5TB-HD-NVR

5.0TB-HD-NVR

10.0TB-HD-NVR

15.0TB-HD-NVR

Обем на съхранение

2.5 TB

5.0 TB

10.0 TB

15.0 TB

Горещо заменяеми твърди дискове

Да

Да

Да

Да

Достъпно увеличение на обема за съхранение

Да

Да

Да

Да

Gigabit етернет връзки

4

4

4

4

Конфигурации на корпуса

2U монтаж в шкаф

2U монтаж в шкаф

2U монтаж в шкаф

2U монтаж в шкаф

Тампероустойчиво съхранение на данните

Да

Да

Да

Да

Опции на HD - NVR

Описания

HD-NVR-2ND-PS

Резервирано захранване

HD-NVR-EXP2-10TB

10 TB RAID 6 разширение, 2U монтаж в шкаф

HD-NVR-EXP2-20TB

20 TB RAID 6 разширение, 2U монтаж в шкаф

HD-NVR-EXP2-30TB

30 TB RAID 6 разширение, 2U монтаж в шкаф

HD-NVR-EXP2-CARD

Разширителна карта за свързване на разширение на съхранението към HD-NVR

МРЕЖОВИ ВИДЕО РЕКОРДЕРИ
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Получете предимствата на високата резолюция на наблюдение на Avigilon, докато деблокирате съществуващите системи за наблюдение по икономически
най-ефективния възможен начин. Аналоговите видео кодиращи устройства
на Avigilon позволяват да се интегрират съществуващите NTSC или PAL аналогови камери в една Avigilon система за наблюдение с висока разделителна
способност.

ВИДЕО
КОДЕРИ

Аналогови видео кодери
Аналоговите видео кодери на Avigilon
минимизират честотната лента и
изискванията за съхранение при
заснемане на кадри от висококачествено наблюдение (в пълна резолюция
до 30 кадъра в секунда за аналогова
камера) за по-голямо покритие и
подобрена цялостна защита.
Използвайки стандартно мрежово
оборудване, аналоговият видео кодер
безпроблемно се интегрира с Avigilon
Control Center и NVR за създаване
на базирано на мрежа решение за
наблюдение с ненадмината ефективност, лекота на употреба и инсталиране. Плюс това, те поддържат или
JPEG2000, или H.264 компресия за
допълнителна гъвкавост. Те също се
характеризират с 3D адаптирано към
движение изглаждане за по-рязко,
по-акуратно видео.
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КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Високи скорости на изображенията

Запис на до 30 IPS (изображения в сек.) при
резолюция 4CIF от всеки порт за общо 120 IPS
от всички четири порта.

Поддръжка на PTZ

RS-485 порт за управление на стандартни а
PTZ. устройства.

Алармени вход и изходи

Синхронизиране на данни с външни аларми и
интегриране на детекция на движение от камерата в съществуващите системи за аларма.

Лесна инсталация

Комплектът за монтаж в шкаф позволява 3 кодера (за общо 12 аналогови камери) да се вместят
в 1U шкаф.

Поддръжка на JPEG2000, или H.264
компресия

Позволява гъвкавост, за да се поддържат много
различни системи, включително ONVIF.

Модел

Пиксели

Компресия

Макс. изображения в сек.

Брой на
портовете

Видео формат

Тип на изображението

Звукови входове

Препоръчвани приложения

ENC-4P-H264

до 768 x 576

H.264 / MJPEG

120

4

NTSC или PAL

Цветно или Ч/Б

4 входа/ 4
изхода

Интегриране на стари аналогови камери
в една Avigilon система за наблюдение с
висока разделителна способност, като същевременно поддържа четири входа и четири
изходни звукови канала

ENC-4PORT

до 768 x 576

JPEG 2000

120

4

NTSC или PAL

Цветно или Ч/Б

0

Интегриране на стари аналогови камери в
една Avigilon система за наблюдение с висока разделителна способност

ENC-4PORT-2AI

до 768 x 576

JPEG 2000

120

4

NTSC или PAL

Цветно или Ч/Б

2

Интегриране на стари аналогови камери в
една Avigilon система за наблюдение с висока разделителна способност, като същевременно записва 2 независими звукови канала

ВИДЕО кодери
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Независимо дали търсите да подобрите своята съществуваща система или да
оптимизирате опита на своето пълноценно решение за наблюдение с висока
разделителна способност на Avigilon, Avigilon предлага разнообразие от аксесоари и услуги, за да завършите своята система.

АКСЕСОАРИ

Професионална USB клавиатура с джойстик
USB клавиатурата с джойстик ви
позволява да имате лесен и пълен
контрол над цялата функционалност
на ACC Client за възпроизвеждане на
живо и управление на аларми.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Единен контрол за управление на
системата

Удобен източник, който ви позволява лесно
да управлявате функционалността на Avigilon
Control Center.

За лява и дясна ръка

Лесна за използване, ергономичен дизайн.

Конвенционално и цифрово PTZ управление чрез триосен джойстик

Бързина и гъвкавост, която е несравнима с
конвенционална работа.

Аксесоари за захранване през етернет
Осигуряване на данни и захранване
по един единствен кабел за по-лесно
инсталиране на Avigilon камери и
кодери с нашите аксесоари Power
Over Ethernet. Те поддържат богат
асортимент от функции, включително
двойни изображения на фърмуера и
резервиращи стекове, за максимално увеличаване на достъпността на
вашата система.
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КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

8- и 24-портови управлявани гигабитови комутатори

Поддържат висока производителност и приоритизират приложения за максимална ефективност.

Инжектор с единичен порт

Оптимизиране на мрежата за удобство.

PoE захранвани разширители, които
разширяват ограниченията за дължина
на кабела

Намаляване на броя на допълнителните захранващи кабели с удобно разширение.

Корпуси за камери
Корпусите за камери могат да защитават оборудването от времето и
вандалите. На разположение са също
аксесоарни скоби (или включени
към корпуса), за да поддържат общи
монтажни методи.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Готовност за лошото време

Надеждна конструкция осигурява вандалоустойчивост в закрити и открити среди.

Вътрешен нагревател и вентилатор като
опции

Демонстрират подобряване на ефективността
при екстремни температури.

Различни размери

Осигуряват най-добре съответстващи корпуси за
различни формати на камерата.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЗИ

Обективи с C/CS монтаж

Предлагат се в различни фиксирани и варифокални опции, които обхващат много широк ъгъл
до приложения за телефото.

ИЧ коригирани обективи

Предлагат се за деневни/нощни приложения,
използващи почти инфрачервено осветление.

Обективи с E/EF монтаж

Предлагат се в голямо разнообразие от обективи с фиксиран и променлив фокус за модели от
серията PRO, осигуряващи по-високо качество
на изображението.

Обективи
Avigilon предлага обективи за много
формати на камерите, включително
куполни и фиксирани. Те поддържат
пълен набор от HD решения и завършват качеството на изображението, предлагано чрез гамата Avigilon на
мегапикселови камери за видеонаблюдение.

АКСЕСОАРИ
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Решенията за наблюдение Avigilon от край до край с висока
разделителна способност са просто несравними. Само Avigilon
може да ви предостави изключителна стойност и превъзходна
детайлност на изображението, което да гарантира, че винаги
получавате най-доброто доказателство.
Ако желаете да научите повече, разгледайте приложения DVD
или посетете avigilon.com

