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Trióda –
A-max újdonságok
A Trióda Biztonságtechnika Zrt. az Amax termékcsalád magyarországi disztribútora több új fejlesztésû termékkel jelenik meg júniusban. A piaci igényekhez
igazodva mind az economical (legkedvezôbb árú) kategóriában, mind pedig a
felsô minôségi kategóriában is új termékeket vezet be a magyarországi piacra.

lakozást és a VGA kimenetet is tartalmazza az
eszköz.
A rögzítési módok közül a megszokott kínálat
áll rendelkezésre, a felvétel indulhat manuálisan, idôzítetten, és mozgásérzékelésen alapuló módon. Természetesen a rögzítô alkalmas
PTZ kamerák vezérlésére is. Az eszköz egyszerû mûködtetését és programozását a grafikus magyar nyelvû menün keresztül egy egér
segítségével lehet elvégezni. Az eszközbe maximálisan egy darab SATA csatolóval rendelkezô merevlemez kerülhet beépítésre, melynek
tárolókapacitása maximum 2T lehet.
■ Az AX908D1 8 csatornás rögzítô paraméterei igazodnak a 8 csatorna igényéhez. A
menü és a kezelôfelülete megegyezik a 4 csatornás típussal. A felvétel sebessége azonban
200 fps (kép/mp) CIF minôségben és 50 fps
D1 minôségben. Ennél az eszköznél is beépítésre került a LAN csatlakozás és a VGA kimenet is. Ez a termék is alkalmas a PTZ kamerák
vezérlésére, valamint beépített grafikus magyar menüvel is rendelkezik. A termékbe 2 db,
maximálisan 2T tárolókapacitású HDD építhetô be. Megnyerô árával a közeljövôben a
piac egyik vezetô terméke lehet.
■ Az AX9016D1 16 csatornás típusú rögzítô
egység ár-érték arányban egy új nézôpontba
helyezi a 16 csatornás DVR-eket. Ez az elsô
olyan termék a magyar piacon, amely tudásszintjében a jóval magasabb árkategóriás
eszközökkel is képes versenybe szállni, de
kedvezô árának köszönhetôen bárki számára
elérhetô.
Ennél a típusnál a felvétel sebessége már
400 fps (kép/mp) CIF-es felbontásnál, illetve
100 fps D1 minôségben. Rendelkezik természetesen mind LAN csatlakozással, mind
VGA kimenettel, valamint alkalmas PTZ kameravezérlésre is. Az egyszerû, felhasználóbarát kezelés érdekében beépített grafikus
magyar menüvel kerül forgalomba. A termékbe 2 darab maximálisan 2T tárolókapacitású
háttértár építhetô.
■ A stand alone DVR család mellett több új
fejlesztésû A-max kamera is megjelenik június folyamán.
■ A piac által elfogadott ¼” 480 TV soros,
rendkívül kedvezô árfekvésû termékek és az

AMIT ÉRDEMES TUDNI
AZ ÚJ A-MAX DVR CSALÁDRÓL
Az A-max DVR család teljesen megújul az idei
nyárra. A jól ismert és bevált típusok teljesen
új fejlesztésû változatai jelennek meg hamarosan. Az új rögzítôk természetesen nem csak
küllemben változnak meg, hanem jelentôs
technikai újdonságok is beépítésre kerülnek.
Az új generációs A-max stand alone DVR
minden típusa kezeli a felvétel visszajátszásánál a D1 képmegjelenítési minôséget
(740x576), hiszen ez ma már alapkövetelmény, mivel jelentôs a piaci részesedése az
540 TV soros kameráknak, melyek nagy
mennyiségû hasznos képi információt tartalmaznak. E kamerákhoz szükséges a megnövelt felbontású és sebességû rögzítés, sôt ma
már megjelentek a compact kameráknál a
600 TV soros változatok is.
A nyárra három új típus jelenik meg a kínálatban: az AX904D1 4 csatornás, az AX908D1
8 csatornás és az AX916D1 16 csatornás
rögzítô, így az általánosan használt összes
csatornaszámú DVR megvásárolható A-max
típusokból.
■ A kisebb rendszereknél általánosan használt és a piac által legnagyobb mennyiségben
vásárolt 4 csatornás típusnál törekedtek az
eddigi technikai és felhasználói igények maximális figyelembe vételére, így a lehetôség
szerinti legkisebb házban került elhelyezésre
a termék, természetesen a maximális mûszaki
és üzemeltetési igények megtartásával.
Az AX904D1 4 csatornás rögzítô CIF-es
üzemmódjában 100 fps (kép/mp) – míg D1ben 50 fps a rögzítési sebesség.
Természetes igényként merült fel
AX908D1 & 916D1
a kamerák hangjának rögzítése
is, ezért kameránként csatlakoztatható a hangrögzítés is, így az
eszközbe 4 hang bemenet és 1
hang kimenet került beépítésre.
Alapkövetelményként a LAN csat-

AXIX40

540 TV soros kamerák továbbra is a kínálatban maradnak, mint például az egyik
legsikeresebb, az AXICE24NPC, vagy az
AXIXT40SHQ kamera; azonban a piac egyre
inkább igényli a 600 TV soros kamerákat is,
melyeket júniustól az A-max kínálatában is
megtalálhatnak a partnerek.
Minden 600 TV soros kamerában beépített
WDR és OSD funkció van. Szinte az összes Amax kameracsaládban megjelenik a 600 TV
soros felbontású változat, melyeket az SHD típusjelrôl lehet beazonosítani. Ilyenek például
az AXIXT40 és AXIXT90 család: mely 30, illetve 50 méteres infravetôvel és 4-9 mm varifokális objektívvel rendelkezik. Természetesen a fentieken kívül a 600 TV soros típusok
számos más A-max kameracsaládban is
megtalálhatóak lesznek, igazodva ezzel a
mindenkori piaci igényekhez.
■ Az A-max CCTV kínálatában megtalálhatóak még a speed-dome kamerák is, melyek
elsôsorban kiemelkedô minôségükkel hívják
fel magukra a figyelmet. A speed-dome kamerák 10x, 23x és 30x optikai zoommal találhatóak meg a termékpalettán. Mindhárom
típusnál kiváló minôségû 540 TV soros
Samsung képfeldolgozó chipek végzik a tökéletes képalkotást.
■ Az A-max kiemelt, 24 hónapos cseregaranciával kínálja termékeit, amelyek bevezetéséhez a partnerei részére külön mintavásárlási kedvezményt is biztosít: minden partner
a lista árból 40%-os kedvezménnyel juthat új
A-max termékhez. Ezáltal lehetôség nyílik saját felhasználói körben is meggyôzôdni a termék minôségérôl
Az A-max termékek részletes katalógusát
lista és telepítôi árakkal a Detektor magazin
aktuális mellékletében találja meg.
S. Z.
Keresse az A-max termékeket
a Trióda Szaküzleteiben és partnereinél.
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