Odak noktamız
HD'yi aşırı zor ortam
şartlarına taşımaktır

En zor ortam koşullarında ayrıntılı görüntü yakalama 7/24

Sert rüzgarlar, dur durak bilmeyen yağmurlar,

En yeni teknoloji

yüksek sıcaklık farkları, toz bulutları veya güçlü darbeler.

Yerleşik Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR)

Koşullar ne kadar sertleşirse sertleşsin, gözetim

teknolojisi bit hızını kaynakta %50'ye kadar düşürür;

işleminiz asla durmamalıdır. MIC IP 7000 HD serisi,

bu da video kalitesinden ödün vermeden veri depolama

makine mühendisliği ve IP video gözetimindeki tüm

maliyetlerinizi ve ağ yükünüzü önemli ölçüde azaltır.

uzmanlığımızı tek bir yekpâre kamera tasarımında bir

Akıllı arka ışık dengelemesi sayesinde, aynı anda parlak

araya getiriyor. Hemen hemen her şeye dayanacak

ve karanlık olan sahnelerdeki (hareketli) nesneler

şekilde tasarlandı.

kolayca tanımlanır ve Intelligent Video Analysis
teknolojimiz Intelligent Tracking özelliğini hayata geçirir.

Ne kadar zorlu olursa olsun

Artık hareketli nesneleri önceden tanımlanmış alarm

Her MIC IP 7000 kamera en zorlu koşullarda en yüksek

kurallarına göre veya basit bir tıklamayla otomatik

kalitede işe yarar video görüntülerini sağlar. Manuel ya

olarak takip edebilirsiniz.

da otomatik olarak etkinleştirilebilen Intelligent Defog
özelliği, sisli veya diğer düşük kontrastlı sahneler
görüntülenirken görüşü iyileştirir. Entegre silikon silecek
ve yıkayıcı camı temiz tutar, Cam buz çözme işlevimiz
de hava ne kadar soğuk olursa olsun MIC IP kameraların
en yüksek kalitede görüntü yakalamasını sağlar.

Hiç gitmek istemediğiniz yerlerde
çalışmak üzere üretilen bu kamera,
video görüntülerini en zorlu koşullarda,
en düşük maliyet ve ağ yüküyle,
üstelik en yüksek kalitede sunar.

Bakımı kolaydır

yapabilirsiniz. Menteşe özelliği ile MIC'yi DCA montajına

Oldukça zor ortam koşullarında çalışmaları nedeniyle, bu

asmak ve elektrik kablolarını kameraya güvenli biçimde

kameralar özellikle dayanıklı ve bakım gerektirmeyecek

bağlamak için yalnızca tek kurulum adımı yeterli olur, bu

özellikte tasarlanır. Uzaktan cihaz yazılımı güncellemesi

da zamandan ve kurulum masraflarından tasarruf sağlar.

her yerden yapılabilir. Teorik olarak parçalanması
mümkün olmayan muhafazası ve kendi kendini

Yüksek Güç ve Ethernet desteğine ve dahili bir ağ

temizleme özelliği sayesinde bu kameralar, genel çalışma

anahtarına sahip VIDEOJET connect 7000 cihazını

ortamları olan kritik yerlerde servis ihtiyacı doğurmaz.

ekleyerek, dış mekanlarda veya otobanlarda birden çok
IP kamerasını kolayca bağlayabilirsiniz. Patentli Dynamic

Kolay kurulum ve uzaktan erişim

Transcoding teknolojimiz, mevcut bant genişliğinden

Hazır kurulum, daha kutusundayken MIC IP 7000 HD'yi

bağımsız olarak mobil cihazlarda kesintisiz canlı video

önceden programlamanıza olanak tanır. MIC DCA montaj

akışı ve HD görüntülere 7/24 anında erişim sağlar.

aksesuarları sayesinde, kurulumu daha da kolay

MIC IP starlight 7000 HD

MIC IP dynamic 7000 HD

▶A
 ydınlatma koşulları ve günün saatinden
bağımsız olarak, 7/24 işe yarar IP video
sağlar.
▶ Saniyede 60 kare hızına kadar 720p
çözünürlük
▶ 0,01 lükse kadar çok düşük ışık hassasiyeti

▶ Zorlu aydınlatma koşullarında en
uygun tanımlama için en yüksek
çözünürlük.
▶ Saniyede 30 kare (fps) hızında 1080p
çözünürlük

Özellikler

Avantajlar

Sağlam kameralar (IK10 sınıfı/IEC 60068 değerleri)

Güçlü darbelere veya sürekli düşük frekanslı titreşime dayanıklı

Geniş çalışma sıcaklık aralığı (-40°C ila +60°C / -40°F ila +140°F)

Geniş sıcaklık değişimlerine dayanıklı

IP68/NEMA6P değeri

Sürekli yağmura ve sert rüzgara dayanıklı

Akıllı Video Analizi

Sizi gerektiğinde uyararak ilgili durumlara odaklanmanıza
yardımcı olur

Akıllı Nesne Takibi

Önemli nesnelerin izini asla kaybetmeyin

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Depolama maliyetlerini ve ağ yükünü azaltma

Dynamic Transcoding (VIDEOJET bağlantılı)

7/24 uzaktan erişim ve kamera kontrolü

Intelligent Defog

Sisli veya düşük kontrastlı sahneler görüntülenirken görüşü
iyileştirir

ONVIF uyumluluğu ve IPP desteği

Üçüncü taraf ürünlerle sorunsuz entegrasyon

İsteğe bağlı aydınlatıcı

Tamamen karanlıktaki nesneler 175 metreye (574 fit) kadar
olan mesafeden algılanabilir

Zorlu koşullarda yüksek güvenilirlik için MIC IP 7000 HD
serisini seçerek yüksek kaliteli video gözetimi elde edin.
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