Tworzymy bezpieczne rozwiązania

NOWY PUNKT WIDZENIA

Technologia AHD (Analog High Definition) w rejestratorach i kamerach APER

ROZWIĄZANIA APER AHD
Technologia AHD (Analog High Definition) jest innowacyjnym standardem transmisji wizji nowej
generacji, pozwalającym na przesył sygnału o znakomitej jakości w rozdzielczościach megapikselowych. W roli medium transmisyjnego można wykorzystać klasyczne okablowanie stosowanie
w systemach CCTV, tj. przewody typu koncentryk lub skrętka, osiągając zasięgi odpowiednio do 500
lub 300 metrów.

WYSOKA JAKOŚĆ I ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU
Kamery Aper AHD oferują obraz doskonałej jakości o rozdzielczościach HD: 1 Mpx
lub FHD: 2 Mpx. Zastosowanie przetworników Sony w przypadku FHD umożliwia uzyskanie bardzo dobrego odwzorowania obserwowanej przez kamery sceny. Obraz może być
następnie wyświetlany i zapisany na rejestratorach Aper AHD, z zastosowaniem zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazu.

MONITOROWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM
Transmisja sygnału wizyjnego w technologii AHD jest realizowana błyskawicznie.
Unika się w ten sposób opóźnień charakterystycznych dla systemów IP, bowiem obraz
w standardzie AHD jest dostarczany z kamery do urządzeń odbiorczych natychmiast. Nadzór nad monitorowanym obiektem jest prowadzony w czasie rzeczywistym.

HYBRYDA SYSTEMOWA
Rejestratory Aper AHD są w stanie obsługiwać zarówno kamery PAL (D1, WD1)
jak i AHD (HD, FHD). Tworzone dzięki temu instalacje hybrydowe zapewniają połączenie
w jedynym systemie dotychczasowych kamer PAL i nowych kamer AHD.

ŁATWOŚĆ INSTALACJI
W celu uzyskania obrazu AHD na rejestratorze wystarczy podłączyć do niego kamerę
w sposób klasyczny. Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych konfiguracji połączenia
kamera-rejestrator, które są często kłopotliwe w systemach IP. Dzięki temu proces instalacji
jest wyjątkowo prosty. Ponadto rejestratory Aper AHD automatycznie wykrywają format
sygnału wideo (AHD lub PAL) i dostosowują się do niego, co dodatkowo upraszcza i skraca
procedurę uruchomienie systemu.

SPRAWNOŚĆ KONFIGURACJI
Funkcja Plug-and-Play pozwala na podłączenie rejestratora do sieci bez skomplikowanej
konfiguracji parametrów ustawień sieciowych. Automatyczne przekierowanie portów
i bezpłatna usługa DynDNS ułatwiają aktywację dostępu zdalnego do urządzenia.
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WYGODA MODERNIZACJI
Technologia AHD idealnie nadaje się do wykonywania modernizacji obecnych systemów
CCTV, ponieważ jest w stanie pracować w oparciu o istniejącą infrastrukturę kablową
(koncentryk, skrętka). Wystarczy wymienić urządzenia na nowe. Wykorzystanie dotychczasowego okablowania znacznie obniża koszty modernizacji.

SWOBODA MIGRACJI
Istniejące systemy CCTV mogą być modernizowane etapowo, bez konieczności jednoczesnej wymiany wszystkich urządzeń. Na początek wystarczy zamontować rejestrator AHD
w miejsce poprzedniego. Następnie sukcesywnie można wymieniać kamery PAL na nowe
kamery AHD. Dzięki temu modernizacja systemu staje się bardziej elastyczna, a jej koszty
zostają rozłożone w czasie.

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM
Oprogramowanie sieciowe Aper EMS jest zdolne do obsługi dużych systemów obejmujących 300 rejestratorów. Tworząc centrum monitorowania, EMS przewiduje współprace
z 8 monitorami i wyświetlanie 64 kanałów obrazu na każdym z nich. Mechanizm jednostek
wirtualnych potrafi dowolnie zestawiać fizyczne rejestratory/kamery w logiczne grupy kanałów optymalizując tym samym zarządzanie. Narzędzie e-map zwiększa komfort obsługi systemu poprzez graficzną wizualizację jego struktury. W przypadku małych instalacji
CCTV do ich nadzoru dedykowana jest podstawowa aplikacja kliencka CMS. Oprogramowanie opracowano na platformy Microsoft Windows i Apple MacOS.

ZARZĄDZANIEMOBILNY
MONITORING
SYSTEMEM
Aplikacje na urządzenia mobilne – TouchCMS i MobileCMS – gwarantują dostęp do rejestratorów i obrazów z kamer w dowolnym miejscu i czasie. Funkcja Push automatyczne
powiadamia użytkownika o odnotowanych zdarzeniach, wyświetlając stosowne komunikaty na telefonie lub smartfonie. Aplikację są dostępne na platformy Apple iOS i Google
Andoroid.

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM
KOMPATYBILNOŚĆ
ROZWIĄZAŃ
Oprogramowanie sieciowe służące do zdalnego zawiadywania systemem jest w stanie
integrować zarówno dotychczasowe jak i nowe rejestratory Aper – PAL i AHD. Pozwala
to łączenie w ramach jednej struktury zarządzania urządzeń pracujących w obu tych standardach. Możliwa jest dzięki temu stopniowa modernizacja systemu poprzez wymianę
kolejnych rejestratorów PAL na AHD.

OKABLOWANIE
RG-59
RG-6
RG-11
UTP cat.5
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- zasięg do 300 m
- zasięg do 500 m
- zasięg do 500 m
- zasięg do 300 m (z transformatorami wideo)

AC-B2410-3.6

AC-D2310-2.8

AC-E2410-3.6

AC-B2420-3.6

AC-D2320-2.8

AC-E2420-3.6

AC-B5520-2.8/12

AC-D4520-2.8/12

AC-E4620-2.8/12

PDR-AHT2004

PDR-AHT2008

PDR-AHT2008

• Rozdzielczość: 1 Mpix, 1280 x 800
• Obiektyw: 3,6 mm
• Czułość: 0,013 / 0,007 / 0 lux
• Zasięg diod: 20 m
• Klasa szczelności: IP66

• Rozdzielczość: 2 Mpix, 1920 x 1080
• Obiektyw: 3,6 mm
• Czułość: 0,033 / 0,017 / 0 lux
• Zasięg diod: 20 m
• Klasa szczelności: IP66

• Rozdzielczość: 2 Mpix, 1920 x 1080
• Obiektyw: 2,8-12 mm
• Czułość: 0,033 / 0,017 / 0 lux
• Zasięg diod: 30 m
• Klasa szczelności: IP66

• Kanały kamerowe AHD / PAL: 4
• Prędkość rejestracji: maks. 100 kl./s
• Dyski: 1x S-ATA, eS-ATA
• Monitory: HDMI, VGA
• Wej./wyj. dźwiękowe: 4/1
• Wej./wyj. alarmowe: 4/1

• Rozdzielczość : 1 Mpix , 1280 x 720
• Obiektyw: 2,8 mm
• Czułość: 0,013 / 0,007 / 0 lux
• Zasięg diod: 10 m
• Klasa szczelności: IP66

• Rozdzielczość: 2 Mpix, 1920 x 1080
• Obiektyw: 2,8 mm
• Czułość: 0,033 / 0,017 / 0 lux
• Zasięg diod: 10 m
• Klasa szczelności: IP66

• Rozdzielczość 2 Mpix, 1920 x 1080
• Obiektyw: 2,8-12 mm
• Czułość: 0,033 / 0,017 / 0 lux
• Zasięg diod: 30 m
• Klasa szczelności: IP66

• Kanały kamerowe AHD / PAL: 8
• Prędkość rejestracji: maks. 200 kl./s
• Dyski: 2x S-ATA, eS-ATA
• Monitory: HDMI, VGA
• Wej./wyj. dźwiękowe: 8/1
• Wej./wyj. alarmowe: 8/1
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• Rozdzielczość: 1 Mpix, 1280 x 720
• Obiektyw: 3,6 mm
• Czułość: 0,013 / 0,007 / 0 lux
• Zasięg diod: 20 m
• Klasa szczelności: IP66

• Rozdzielczość: 2 Mpix, 1920 x 1080
• Obiektyw: 3,6 mm
• Czułość: 0,033 / 0,017 / 0 lux
• Zasięg diod: 20 m
• Klasa szczelności: IP66

• Rozdzielczość: 2 Mpix, 1920 x 1080
• Obiektyw: 2,8-12 mm
• Czułość: 0,033 / 0,017 / 0 lux
• Zasięg diod: 40 m
• Klasa szczelności: IP66

• Kanały kamerowe AHD / PAL: 16
• Prędkość rejestracji: maks. 400 kl./s
• Dyski: 2x S-ATA, eS-ATA
• Monitory: HDMI, VGA
• Wej./wyj. dźwiękowe: 16/1
• Wej./wyj. alarmowe: 16/1

