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UVD-IP-XP3DNR-VA9-P
Dome UltraView D/N kamera s WDR, 540TVR, H.264 SVC

Prehlad

UTC predstavuje dokonalé spojenie z oboch
svetov: vysoký výkon a pokrocilé technológie
zo série EVR/XP3 na jednej strane a
H.264-SVC technológiu na strane druhej spolu
tvoria novú sériu dome kamier UltraView
H.264-SVC. Hliníkový kryt prispieva k
antivandal vlasnostiam.

UltraView-WDR - Široký dynamický rozsah

UltraView WDR využíva najnovšiu
technológiu analýzy obrazu XPosure  ,
ktorá poskytuje špickový výkon v
nárocných svetelných podmienkách spolu v
kombinácii s výrazne vylepšenými
vlastnostami pri slabom osvetlení. Kamery
môžu automaticky nastavit zisk, vyváženie
bielej a dalšie nastavenia na základe
aktuálnych podmienok tak, aby bol výsledný
obraz co najlepší v najcastejšie
používaných situáciách.

XPosure technológia

XPOSURE technológia optimalizuje expozíciu
pre každý pixel na senzore, cím sa dosiahne
zobrazenie detailov v tieni aj v hlavnej scéne.
Táto vlastnost umožnuje, aby bol presne
zachytený každý detail obrazu aj v
najtažších svetelných podmienkach ako
napríklad vestibul, nakladacia rampa,
maloobchodné aplikácie a ATM s jasným
pozadím. XPOSURE technológia,ktorá cíta
senzor niekolko tuctov krát za sekundu a má
za následok dynamický rozsah 100 krát
lepší než štandardné CC Dkamery - až
120 dB v normálnych podmienkach.

Vlastnosti

Kamera s H.264-SVC (škálovatelným video
kodekom) - posledným, najmodernejším
kompresným štandardom, ktorý obsahuje reálny
multi-streaming - rôzne nastavenia kvality (4CIF,
2CIF, CIF, QCIF) a snímkovej frekvencie obrázka,
má mižšiu šírku pásma (až o 15-30%) a
lepšiu kvalitu obrazu v porovnaní s MPEG4-ASP

E

Škálovatelnost využitelná aj v prostredí IVP
(Inteligentná Video Platforma) - 9odporuje 25/30
obr/s (4CIF) a analýzu obsahu videa

E

Spolocný Video operacný systém (VOS)
umožnuje všetkým UltraView zariadeniam
pracovat spolocne - distribuovaná inteligencia pre
väcšiu flexibilitu

E

Vynikajúca výkonnost v prostredí so slabými
svetelnými podmienkami

E

Široký dynamický rozsah (WDR) - technológia
XPosure 

E

Odolný kryt s IP66 pre vnútorné aj vonkajšie
použitie

E

Konfigurácia cez web rozhranieE

Podporuje Power over Ethernet (PoE)E



UVD-IP-XP3DNR-VA9-P
Dome UltraView D/N kamera s WDR, 540TVR, H.264 SVC

Technické údaje

H.264-SVC Technológia:
Siet: Automatický Ethernet 10/100Mbit LAN portE

IP Multicast, Unicast a Multi-UnicastE

Ethernet/IP CoS (802.1p/Q)E

Monitorovanie systému: Poplachová notifkácia cez SNMP/ HTTP, e-mail alebo
pagerE

Poplachový modul: zvuková a vizuálna notifikácia systémových stavovE

Rozšírené monitorovanie: teplota, watchdog timer, napätieE

Pracuje pod UltraView Video Operating System (VOS).E

Video: H.264-SVC KompresiaE

Malá šírka pásma a malá latenciaE

PAL (704x576 @ 25 obr/s)E

XP3 Technológia:
Všeobecné vlastnosti:

Obrazový senzor: 1/3'' senzor s technológiou XposureE

Systém: NTSC alebo  PALE

Skenovací systém: 625/50 (PAL); 2:1 prekladaný, 525/60 (NTSC)E

Synchronizácia: DC Interná/ z napájania ACE

Horizontálne rozlíšenie: 540 TVR vo farbeE

Citlivost: 0.5 lux @ f1.2 (30 IRE, priehladná kopula)
- 0.05 lux @ f1.2 v C/B móde (SAGC zap, 30 IRE)
- 0 lux viditelného svetla pri IR osvetlení (780 nm až 1100 nm)

E

Pomer Signál/Šum: > 52 dBE

AGC: 0 až 36 dBE

Progesívne skenovanie: ÁnoE

Mini Dome vlastnosti:
Automatická kompenzácia protisvetla Zap/VypE

Vyváženie bielej: PTL / ATWE

Prepínanie D/N: Automatické/BWE

Objektív: 2.8 až 10 mm Aut.clona, f 1.2 IR korekciaE

Expozícia: Autom. clona/ AutoE

Pracovná teplota: -50 až 50°CE

PoE: ÁnoE

Napájanie: 12Vjs alebo 24VstrE

Spotreba 10WE

Objednávanie

Dome UltraView IP D/N s WDR, 540TVR, VF objektív 9-22
mm, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVD-IP-XP3DNR-VA9-P

Dome UltraView IP D/N s WDR, 540TVR, VF objektív
2.8-10 mm, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVD-IP-XP3DNR-VA2-P

Dome UltraView IP D/N s mech. IR filtrom, 540TVR, VF
objektív 2.8-10 mm, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVD-IP-EVRDNR-VA2-P

Dome UltraView IP D/N s mech. IR filtrom, 540TVR, VF
objektív 9-22 mm, H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVD-IP-EVRDNR-VA9-P

UltraView IP D/N s mech. IR filtrom, 540TVR, H.264 SVC,
PoE/12Vjs/24Vstr

UVC-IP-EVRDN-HR-P

UltraView IP WDR D/N kamera s mech.IR filtrom, 540TVR,
H.264 SVC, PoE/12Vjs/24Vstr

UVC-IP-XP3DN-HR-P

Ako spoločnosť inovácií, UTC Fire & Security si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho ohlásenia zmenit
špecifikácieproduktov. Najnovšie špecifikácie sú k dispozícii na internete alebo u lokálnych distribútorov UTC Fire &
Security.
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