videotechnika/GE
GE Security 2009 közepén mutatta be a legújabb CCTV termékcsaládját,
kezdve a beépített infrareflektorral rendelkezô kameráktól, a
digitális rögzítôn át a PTZ dómkameráig, amely nem egészen
egy hónapja került be a cég
választékába. A TruVision™
digitális videorögzítôjével, monitoraival és számos kameratípusával egy teljes videomegfigyelô rendszer felépíthetô,
amely nemcsak a mai kor folyamatosan növekvô biztonságtechnikai kihívásainak felel
meg, hanem kiváló ár-érték
arányának köszönhetôen már
a kisebb költségvetésû projektek számára is könnyen elérhetôvé válik.
LAKOSSÁGI RÖGZÍTÔ,
VAGY MÉGSEM?
A H.264 tömörítési eljárással
dolgozó digitális rögzítô
egyszerû kezelésével és kedvezô árával költséghatékony
megoldást jelent a kisebb üzleti és lakossági videomegfigyelô rendszerek számára. Az
akár 4CIF felbontásban rögzítô
eszköz kiváló felvételeket közvetít 4 csatornáról, és az igényektôl függôen 100kép/mp
sebességgel is rögzíthet CIF
felbontásban. A kettôs videofolyam jobb hálózati teljesítményt eredményez, míg a
szinte zajmentes mûködés a
ventilátor nélküli felépítésnek
köszönhetô. Az akár 1TB beépített háttértárral rendelkezô
eszközzel igény esetén hónapokig megôrizhetôk a videofelvételek.
KAMERÁK
MINDEN ESETRE
A számos kameraváltozatból a
felhasználók kedvükre csemegézhetnek: minden igényükhöz találhatnak megfelelô eszközöket, amennyiben az új
szériából választanak. A TVP-

Az új CCTV termékcsalád a felhasználói
igényekre fókuszál

TruVision™
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Új CCTV termékcsalád jelent meg a hazai biztonságtechnikai palettán, amelynek neve
TruVision™. Az új márkanév két dolgot jelent a felhasználók számára: mai modern technológiát és az elérhetô árakat.
12x kompakt mini dómok kis
méretük ellenére PTZ funkciókkal bírnak, továbbá 12x optikai
és 12x digitális nagyítással
rendelkeznek, kristálytiszta képeik 540 TVL felbontásúak. A
300°/mp sebességgel vezérelhetô kamera 360°-ban körbeforgatható a házban. A minidóm 128 elôre programozott
pozícióval és 4 árnyéktúrával
segíti a felhasználót a hatékony videomegfigyelésben. A
kamerákból beltéri és kültéri
verzió egyaránt elérhetô. Az 5
perc alatt telepíthetô kamera
ideális a kiskereskedelmi, lakossági és üzleti környezetben
való alkalmazásra.
A beépített infrareflektorral ren-

delkezô kamerák dóm és henger alakú verzióban egyaránt
elérhetôek, elôbbiek esetében
az infrasugárzó hatótávolsága
10 vagy 20 m, utóbbiaknál 25
és 55 m hatótávú.
A kamerák önálló vagy integrált rendszerek esetén is jól
használhatóak, rugalmasan,
tág határok között beállítható
tulajdonságokkal rendelkeznek, így ideális választást jelentenek a videomegfigyelô
rendszerek terén a kisebb üzletektôl a nagyobb parkolóházakig.
A kamera teljes sötétségben is
jól értékelhetô képeket közvetít:
színes képpel szolgál napközben, és fekete-fehér képet ad a

beépített infravörös megvilágítónak köszönhetôen alacsony
megvilágítás esetén.
MONITOR 3 ÉV
GARANCIÁVAL
Tiszta, éles képeket és hosszú
évekig tartó megbízható mûködést garantál a TruVision termékcsaládba tartozó LCD monitor. A 15, 17 vagy 19”-os
méretû, nagy kontraszttal és
fényerôvel, illetve 50 000
üzemóra élettartamú háttérvilágítással bíró monitort kifejezetten a folyamatos üzemelésre tervezték, így a legszélsôségesebb biztonságtechnikai
igényt is kielégíti.
K. K.
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