سیستم ديربیه مذاربسته تحت شبکه
Abanegan IP Camera Solution
عیغتن دٍربیيّبی هذار بغتِ اس دٍ ًَع تکٌَلَصی هتفبٍت اعتفبدُ هیًوبیٌذ .دٍربیيّبی آًبلَگ ((CCTV

تصبٍیز پزداسؽذُ خَد را اس عزیك کببل کَاکغیبل (آًتي) اًتمبل دادُ ٍ کیفیت آًْب بز اعبط ( TVLINEتؼذاد خغَط
افمی هَجَد در تصَیز) هحبعبِ هیؽَد (بِ ػٌَاى هثبل  084تیَی الیي) .اهب در دٍربیيّبی تحت ؽبکِ
( )IP CAMERAتصبٍیز را اس عزیك کببل ؽبکِ کبهپیَتزی (دیجیتبل) اًتمبل دادُ ٍ کیفیت آى بز اعبط پیکغل
هحبعبِ هی ؽَد (بِ ػٌَاى هثبل  3.1هگب پیکغل).
بزای دٍربیيّبی آًبلَگ جْت فزهبى سٍم  ٍ ZOOMیب گزدػ افمی یب ػوَدی ّزکذام کببل هجشا کؾیذُ
هیؽَد در حبلیکِ بزای دٍربیيّبی تحت ؽبکِ کلیِ اعالػبت ،صذا ،سٍم ،گزدػ ػوَدی ٍ افمی ( )PAN/TILTاس
عزیك ّوبى کببل ؽبکِ اًجبم هیپذیزد.
تفبٍت دیگز ایي دٍ دٍربیي در عزیمِ هؾبّذُ ٍ ضبظ تصبٍیز آًْبعت؛ در دٍربیيّبی آًبلَگ جْت ضبظ ٍ
هؾبّذُ تصَیز دٍربیيّب اس عختافشارّبی  ٍ STANDALONEیب کبرتّبی  DIGITAL VIDEO RECORDERیب
ّوبى  DVRاعتفبدُ هیگزدد ،کِ ًغبت بِ کبًبلّبی ٍرٍدی تصَیز ٍ صذا ٍ تؼذاد فزین ضبظ در ّز ثبًیِّ ،شیٌِ بز
خَاّذ بَد ٍلی در دٍربیيّبی تحت ؽبکِ اس عزیك ًزم افشار ًصب ؽذُ بز رٍی کبهپیَتز (در بؼضی بزًذّب تب13
تصَیز بِ صَرت رایگبى) ضبظ تصبٍیز اًجبم هیؽَد ٍ جْت هؾبّذُ تصَیز دٍربیي فمظ ًیبس بِ آدرط  IPدٍربیي،
ؽٌبعِ کبربزی ٍ رهش ػبَر بذٍى ًیبس بِ ّیچ گًَِ عختافشار اضبفی هیببؽذ.
اس ًظز ّشیٌِ ّن دٍربیيّبی تحت ؽبکِ همزٍى بِ صزفِتز هیببؽٌذ سیزا در اللب ؽزکتّب ٍ عبسهبىّب ؽبکِ
کبهپیَتزی ٍجَد دارد ٍ ًیبسی بِ کببل کؾی ٍ ّشیٌِّبی هزتبظ ًویببؽذ ٍ اًتمبل تصبٍیز دیجیتبل بب عزػت ٍ
کیفیت بْتزی صَرت هیگیزد.
رسيلیشه یا تفکیک پذیزی
رسٍلیؾي یب تفکیک پذیزی در دٍربیيّبی آًبلَگ بب  ٍ TVLدر دٍربیيّبی تحت ؽبکِ بب پیکغل ػٌَاى هی-
ؽَد .اهزٍسُ دٍربیيّبی تحت ؽبکِ بب رسٍلَؽي  34 ٍ 3۱هگبپیکغل هیتَاًٌذ تصبٍیز را بب توبم جشئیبت ًوبیؼ
دٌّذ .اس ایي دٍربیيّب هؼوَالً بزای هؾبّذُ هحیظّبی پٌْبٍر اعتفبدُ هیؽَد.
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عملکزد در وًر کم
دٍربیيّبی تحت ؽبکِ اٍلیِ ػولکزد هٌبعبی در ًَر کن ًذاؽتٌذ ٍ هکبًیشم جبزاىکٌٌذُ آًْب ًیش ببػث کبّؼ
تؼذاد فزینّب در تصَیز هیؽذ کِ بِ یک تصَیز بیکیفیت ٍ ًبهٌظن هیاًجبهیذ .اهب دٍربیيّبی اهزٍسی هیتَاًٌذ
تصَیز بغیبر هٌبعبی را حتی در ًَر یک لَکظ ایجبد کٌٌذ ٍ اس ًَر هَجَد اعتفبدُ ًوَدُ تب تصَیزی هؼبدل  3۲فزین
در ثبًیِ را در ّز ؽزایغی ایجبد ًوبیٌذ.

عملکزد در شبکه
یکی اس ًگزاًیّبی هْن هغئَالى ؽبکِ در هَرد اعتفبدُ اس دٍربیيّبی تحت ؽبکِ تبثیز آًْب بز رٍی ؽبکِ ٍ
کبّؼ عزػت آى اعت .چزاکِ بِ ٍیضُ در دٍربیي رسٍلیؾي ببال حجن سیبدی اس اعالػبت هزبَط بِ دٍربیي ببیذ در ّز
لحظِ در ؽبکِ جببِ جب ؽَد ٍ بب تَجِ بِ پٌْبی ببًذ هحذٍد ؽبکِ هیتَاًذ هَجب ایجبد اختالل در ؽبکِ ًیش ؽَد.

اهب بب مذیزیت صحیح در سیستم سًئیچیىگ ٍ ّوچٌیي شبکههای گیگابایتی اهزٍسی هیتَاى بِ راحتی ًصب
ایي دٍربیيّب را پؾتیببًی کزدُ ٍ در صَرت ایجبد اختالل ؽبکِ را هذیزیت ًوَد.
تأمیه ویزي اس شبکه ()Power over Ethernet
دٍربیيّبی تحت ؽبکِ غبلببً دارای لببلیت ّ POEغتٌذ ٍ بزق هصزفی دٍربیي اس ّوبى کببل ؽبکِ تغذیِ
هیگزدد ٍ ًیبس بِ یک کببل اضبفِ جْت تغذیِ دٍربیي اس بیي هیرٍد.

پیؾزفتّبی جذیذ ایي اهکبى را فزاّن کزدُ کِ تجْیشات پز هصزفتز هبًٌذ دٍربیيّبی بب لببلیت
 PAN/TILT/ZOOMرا ًیش هیتَاى بب ّوبى کببل دیتب تغذیِ کزد ٍ در همبیغِ بب دٍربیيّبی آًبلَگ کِ بِ یک کببل
جذاگبًِ بزای تغذیِ ًیبس داؽتٌذ ایي لببلیت هَجب صزفِجَیی در سهبى ٍ ّشیٌِ کببل کؾی خَاّذ ؽذ.

محذيدیت طًل کابل
دادُّب بز رٍی کببل ؽبکِ دارای هحذٍدیت هغبفت تب  344هتز هیببؽذ ،بب ایي حبل تمَیتکٌٌذُّبیی ٍجَد
دارًذ کِ بِ راحتی ایي هغبفت را بِ  344هتز افشایؼ هیدٌّذ کِ البتِ بب اعتفبدُ اس تجْیشات پیچیذُتز هیتَاى ایي
هغبفت را تب  ۲44هتز ًیش افشایؼ داد.
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بب ایي حبل در هَلغ ًصب دٍربیيّبی ؽبکِ ًیش هبًٌذ دٍربیيّبی آًبلَگ ببیذ بِ هحذٍدیت هغبفت آًْب ٍ
عَل کببل تَجِ داؽت .اعتفبدُ اس فٌبٍری فیبزًَری ٍ تب تجْیشات خبؿ هبًٌذ ّ Splitterب اهکبى پزاکٌذگی ٍ
عَییچیٌگ هیبًی را راحتتز فزاّن هیًوبیذ.
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قابلیتهای بزجسته
راهکار ديربیههای مذاربسته تحت شبکه
راّکبر اعتفبدُ اس دٍربیيّبی تحت ؽبکِ بب ّذف تأهیي لببلیتّبی سیز آهبدُ هیگزدد:
 .3هذیزیت آعبى تز در سهیٌِ کٌتزل تصَیزی.
 .3صزفِ جَیی در ّشیٌِ ّب بِ دلیل کبّؼ ّشیٌِ کببل ٍ عیغتن ّبی ضبظ تصبٍیز ٍ هبًیتَریٌگ.
 .1ارتببط بب ؽبکِ داخلی یب .LAN
 .0هذیزیت ٍ ًوبیؼ تصَیز بب دعتزعیّبی هختلف حذ الل در ً 34مغِ.
ً .۲ظبرت ٍ کٌتزل هحیظ در ؽبکِ ایٌتزًت.
 .۱اهکبى ؽٌَد صذای هحیظ.
 .7اهکبى ارتببط صَتی  3عزفِ بب اتصبل یک بلٌذگَ ( )Speakerبِ دٍربیي.
 .8فٌبٍری  POEجْت ارعبل بزق بز رٍی کببل ؽبکِ ٍ حذف ًیبس بِ کببل بزق
 .9کیفیت ببالی تصبٍیز ًصبت بِ دٍربیي ّبی آًبلَگ
 .34اهکبى تٌظین  SYS Log Serverبِ هٌظَر هؾبّذُ کلیِ تغیزاتٍ ،رٍد ٍ خزٍجّب در بخؼ هذیزیت
دٍربیيّب.
 .33اهکبى دریبفت کلیِ ّ LOGب بز رٍی .Email
 .33ارتمبء اهٌیت کغب ٍ کبر بب هبًیتَریٌگ کبهل.
 .31لببلیت اتصبل بِ عبیز عیغتنّبی اهٌیتی ٍ کٌتزلی.

مذیزیت در هز لحظه در هز مکان با
Abanegan IP Camera Solutions
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خذمات تخصصی شزکت آباوگان
در سمیىه ديربیههای مذاربسته تحت شبکه
 .3هؾبٍرُ تخصصی در سهیٌِ ارائِ اًَاع راّکبرّبی دٍربیي هذار بغتِ.
 .3ارائِ عزح ّبی جبهغ اهٌیتی بب عیغتن دٍربیي هذار بغتِ بز اعبط آخزیي فٌبٍریّبی جْبًی.
 .1عزاحی ٍ راُاًذاسی عیغتنّبی جبهغ ًظبرت تصَیزی.
 .0عزاحی ٍ راُ اًذاسی اًَاع عیغتنّبی حفبظتی ٍ ًظبرتی دٍربیي هذار بغتِ.
 .۲پؾتیببًی ٍ آهَسػ راّکبرّبی حفبظتی ٍ ًظبرتی دٍربیي هذار بغتِ.
 .۱تأهیي دٍربیيّبی هذاربغتِ بب ببالتزیي کیفیت اس هؼتبزتزیي بزًذّبی جْبى اس جولِ دٍربیيّبی
 Evervisionکزُ جٌَبی (اس  34بزًذ بزتز عبل .)3449
 .7ارائِ راّکبرّبی حفبظتی ٍ ًظبرتی بز اعبط اعتبًذاردّبی .IEEE ٍ Evervision
.8

تأهیي تجْیشات عَییچیٌگ ،POE ،عزٍرّبی هبًیتَریٌگ ٍ رکَردیٌگ دٍربیيّب بب ببالتزیي کیفیت اس
هؼتبزتزیي بزًذّبی جْبى.

 .9تأهیي اًَاع عٌغَرّب ٍ هبصٍلّبی هزتبظ بب دٍربیيّبی هذاربغتِ بب ببالتزیي کیفیت اس هؼتبزتزیي
بزًذّبی جْبى.
 .34بزای اٍلیي ببر در ایزاى؛ عزاحی راّکبر حفبظتی دیًار الکتزيویک ) (e-Wallبِ ػٌَاى بزتزیي راّکبر
اهٌیتی بزای کبرخبًجبت ٍ هؤعغبت بب گغتزدگی فضب ٍ ًیبسهٌذ پَؽؼّبی کبهل.
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