VTF-8HD

Scout
automata
térfigyelő

• A HD Scout forradalmasítja a térfigyelést
• A HD Scout automatikusan:
- észlel
- ráközelít
- követi a mozgást
• Folyamatosan érzékel akár 360 fokban is
• Nagy területet képes automatikusan ellenőrizni
akár 130m sugarú körben
• Egyszerre mutat képet a helyszínről és
a mozgó célpontról HD-TVI/AHD 1920x1080 felbontásban
• Több célról is képes közeli képet adni
• Nincs szükség kézi kameramozgatásra
• Felbukkanó vagy eltűnő álló tárgyak detektálása
• Operátor nélkül is tökéletesen működik
• Gömbházba szerelt, önálló egység
• Pelco, WMD protokoll

A Scout rövid leírása
A Scout automatikus térfigyelő, eredeti és egyedülálló megoldásaival
új lehetőséget teremtett a videó megfigyelés területén.
A Scout egy kültéri gömbházba épített automatikus térfigyelő egység.
Beépített álló, nagy látószögű kamerák képeinek elemzésével mozgó
célt keres és célra vezeti a beépített gyors dómkamerát.
Nagy területet képes megfigyelni. A megfigyelt területen mozgó
alakokról jól kiértékelhető, közeli, nagyfelbontású HD-TVI vagy
AHD képet nyújt. A nagy látószögű kameraképek és a ráközelített kép
felhasználható közvetlen intézkedéshez, digitális rögzítéshez.
Képes azonosítani az ember számára nehezen észrevehető kicsiny,
azaz távoli mozgásokat is.
Választható mozgáskövetési idővel rendelkezik, ezért több mozgó
alakról is képes közeli képet adni. Automatizmusából következően
nem lehet becsapni. Azonosíthat elhagyott csomagokat, az autópályán
balesetveszélyes helyen megálló, vagy parkolóba be illetve kiálló
gépjárműveket.

Főbb műszaki adatai
Referenciakamerák: 1-8 (CCIR), érzékenység 0.003 lux
Dómkamera: HD-TVI/AHD 1920x1080 Optikai zoom 30
VMD960x2-SC központi elemző és célravezető egység: 1-2
- Referenciakamera videó kimenetek: 1-8 CCIR 1Vpp
- Dóm videó kimenetek: 1 PAL 1Vpp, 1 HD-TVI/AHD 1Vpp
- Szelektor video kimenet: 1 PAL 1Vpp
- Időszerkesztő a beállítások automatikus idő szerinti váltására
- VMD960x2-Ms modulok száma: 1-8
- RS485 soros port a Scout beállításához: Pelco, WMD protokoll
VMD960x2-Ms digitális video mozgáselemző modul
- 1920 elemi képmező
- mozgáselemzés/csomag-tárgyelemzés
- 8+1 tárolható beállítás
WMDBH45 fűtött gömbház: átmérő 450mm, védettség: IP65
Áramfelvétel: 24VAC/ 6A
VTF-R beállítópult WMD protokollal

