)AHD+CVI+TVI+CVBS( دوربین دام هایبیرید
مدل

1 MIR23_AH100

2 KIR24_AH100

3

RDH_AH100

4

RDH_AH130

5

RDH_AH200

6

CIR21NT_ AH130

7 BHTNT_AH130

8 EIRCNT_AH200

تصویر

مشخصات فنی

مشخصات

1.4" cmos sensor/1.0MP/720P
OSD ,3.5"plastic
￠5*24pcs LED,25 m distance
3.6mm lens
1.4" cmos sensor/1.0MP/720P
OSD ,2.5"plastic
￠5*24pcs LED,25 m distance
3.6mm lens
1.4" cmos sensor/1.0MP/720P
OSD ,2.5"Metal
￠5*23pcs LED,25 m distance
3.6mm lens
1.3" panasonic sensor/1.3MP/960P
OSD,2.5"Metal
￠5*23pcs LED,25 m distance
3.6mm lens,
1.2.7" cmos sensor/2.0MP/1080P
OSD,2.5"Metal
￠5*23pcs LED,25 m distance
3.6mm lens,
1.3" panasonic sensor/1.3MP/960P
OSD,4.5"plastic
￠5*21pcs LED,30m distance ,
2.8-12mm lens
1.3" panasonic sensor/1.3MP/960P
OSD,3.5"Metal
Plastic,￠5*36pcs LED,60m distance
2.8-12mm lens
1.3" cmos sensor/2.0MP/1080P
OSD,4.5"Metal
￠5*30pcs LED,60 m distance ,
2.8-12mm lens

cmose  مگاپیکسل با برد1 دام
3.6 لنز- بدنه پالستیکی
OSD
 متر در شب25
cmose  مگاپیکسل با برد1 دام
3.6 لنز- بدنه پالستیکی
OSD
 متر دید در شب25
cmose  مگاپیکسل با برد1 دام
3.6 لنز-بدنه فلزی
OSD
 متر دید در شب25
 مگاپیکسل با برد پاناسونیک1.3 دام
3.6 لنز-بدنه فلزی
OSD
 متر دید در شب25
cmose مگاپیکسل با برد2 دام
3.6 لنز-بدنه فلزی
OSD
 متر دید در شب25
 مگاپیکسل با برد پاناسونیک1.3 دام
2.8-12 لنز-بدنه پالستیکی
OSD
متر دید در شب30
 مگاپیکسل با برد پاناسونیک1.3 دام
2.8-12لنز-بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب60
cmose  مگاپیکسل با برد2 دام
2.8-12لنز-بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب60

تمامی اجناس دارای یک سال گارانتی تعویض و پنج سال خدمات پس از فروش شرکت میباشد
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)AHD+CVI+TVI+CVBS( دوربین بلت هایبیرید
مدل

1

NIH24_AH100

2 NIC23N_AH100

3 NG30N_AH100

4

NIH30_AH130

5 NIC23N_AH130

6 NG30N_AH130

7 NIC30N_AH200

8 PD40NT_AH130

9 NI40NT_AH130

10 PS40NT_AH200

11 PA40NT_AH200

تصویر

مشخصات فنی

مشخصات

1.4" cmos sensor/1.0MP/720P
OSD
, ￠5*24pcs LED , LED25m distance
3.6mm lens
1.3" cmos sensor/1MP/720P
OSD
, ￠5*24pcs LED , LED 25m distance
3.6mm lens
1.4" cmos sensor/1.0MP/720P
OSD
, ￠5*30pcs LED , LED 30 m distance
3.6mm lens
1.3" panasonic sensor/1.3MP/960P
OSD
, ￠5*30pcs LED , LED 30 m distance
3.6mm lens
1.3" panasonic sensor/1.3MP/960P
OSD
, ￠5*24pcs LED , LED 25 m distance
3.6mm lens
1.3" panasonic sensor/1.3MP/960P
OSD
, ￠5*30pcs LED , LED 30 m distance
3.6mm lens
1.2.7" cmos sensor/2.0MP/1080P
OSD
, ￠5*30pcs LED , LED 30 m distance
3.6mm lens
1.3" panasonic sensor/1.3MP/960P
OSD
, ￠5*42pcs LED , LED 40 m distance
2.8-12mm lens,
1.3" panasonic sensor/1.3MP/960P
OSD
￠5*42pcs LED , LED 40 m distance
2.8-12mm lens,
1.3" cmos sensor/2.0MP/1080P
OSD
￠5*42pcs LED , LED 40 m distance
2.8-12mm lens,
1.3" cmos sensor/2.0MP/1080P
OSD
￠5*42pcs LED , LED 40 m distance
2.8-12mm lens,

cmose  مگاپیکسل با برد1 بلت
3.6 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب25
cmose  مگاپیکسل با برد1 بلت
3.6 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب25
cmose  مگاپیکسل با برد1 بلت
3.6 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب30
مگاپیکسل با برد پاناسونیک1.3بلت
3.6 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب30
مگاپیکسل با برد پاناسونیک1.3بلت
3.6 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب25
مگاپیکسل با برد پاناسونیک1.3بلت
3.6 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب30
cmose مگاپیکسل با برد2بلت
3.6 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب30
مگاپیکسل با برد پاناسونیک1.3بلت
2.8-12 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب40
مگاپیکسل با برد پاناسونیک1.3بلت
2.8-12 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب40
cmose  مگاپیکسل با برد2 بلت
2.8-12 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب40
cmose  مگاپیکسل با برد2 بلت
2.8-12 لنز- بدنه فلزی
OSD
متر دید در شب40

DVR Hybrid(Analog/AHD/IP)
مدل

1 NT-D9824C-E11

2 NT-D9824C-E3

3 NT-D9828C-E11

4 NT-D9828C-E3

5 NT-D9828C-F2

6 NT-D9826C-F2

تصویر

مشخصات فنی

مشخصات

Resolution 1080H,4CHAudio,HDMI
PTZ,1 SATA
Chipset HI3520D
Recording andPlayback 4*1080H
Resolution 1080H,4CHAudio,HDMI
PTZ,1 SATA
Chipset HI3520D
Recording and Playback 4*1080H
Resolution 1080H,8CHAudio,HDMI
PTZ,1 SATA
Chipset HI3521
Recording and Playback 8*1080H
Resolution 1080H,8CHAudio,HDMI
PTZ,1 SATA
Chipset HI3521
Recording and Playback 8*1080H
Resolution 1080H,8CHAudio,HDMI
PTZ,2SATA
Chipset HI3521,
Recording and Playback 8*1080H
Resolution 1080P,16CHAudio,HDMI
PTZ,2SATA
Chipset HI3531
Recording and playback 16*1080P

1080P  کانال4
AHD+ANALOG+IP
هارد1- صدا4
P2P - RS485
1080P  کانال4
AHD+ANALOG+IP
هارد1- صدا4
P2P - RS485
1080P  کانال8
AHD+ANALOG+IP
 هارد1- صدا8
P2P - RS485
1080P  کانال8
AHD+ANALOG+IP
 هارد1- صدا8
P2P - RS485
1080P  کانال8
AHD+ANALOG+IP
 هارد2 - صدا8
P2P - RS485
1080P  کانال16
AHD+ANALOG+IP
 هارد2- صدا16
P2P - RS485
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DVR Hybrid(Analog/AHD/IP/TVI)
مدل

1 NT-1040-BE2

2 NT-1080-CE2

3 NT-7116-DE2

تصویر

مشخصات فنی

مشخصات

4 CH resolution 720/25fps (1280*720)
1080p/25pfs (1920*1080)
1HDD(MAX4T). Support AHD+TVI+IP+CVBS
audio-3G-WIFI-ONVIF-HI3520
8 CH resolution 720/25fps (1280*720)
1080p/25pfs (1920*1080)
1HDD(MAX4T). Support AHD+TVI+IP+CVBS
audio-3G-WIFI-ONVIF-HI3520
16 CH resolution 720/25fps
1080p/25pfs (1920*1080)
2HDD(MAX4T). Support AHD+TVI+IP+CVBS
audio-3G-WIFI-ONVIF-HI3520

کانال4
 هارد1  صدا4
AHD-TVI-IP-CVBS
onvif
کانال8
 هارد1  صدا8
AHD-TVI-IP-CVBS
onvif
کانال16
 هارد2  صدا16
AHD-TVI-IP-CVBS
onvif

تمامی اجناس دارای یک سال گارانتی تعویض و پنج سال خدمات پس از فروش شرکت میباشد
88105405: شماره تماس و تلفکس

5واحد-6پ-خ ابن سینا- کوچه نهم- تهران ؛یوسف آباد: دفتر مرکزی

88105405-88105808-88105838

WWW.PART-VISION.COM

تلفن

