DASYS-NUUO 12V tallentimet ovat suunniteltu toimimaan vaativissa
olosuhteissa ja tämän takia varustamme tallentimet tämän päivän parhailla
komponenteilla.
Tallentimien
kotelona
käytetään
vahvarakenteista
metallikoteloa joka toimii jäähdytyselementtinä. Tallentimessa ei ole puhaltimia
eikä muitakaan liikkuvia komponentteja. Kiintolevyinä voidaan käyttää flashlevyjä tai kannettavan kiintolevyjä. Tallennin on ihanteellinen muun muassa
ajoneuvoihin, trukkeihin, erikoissovelluksiin tai teollisuuden käyttökohteisiin.
Tallennin toimii 12VDC jännitteellä ja se voidaan asentaa pienen näytön kanssa
militarityyliseen salkkuun ulkokäyttöä varten.
Laite varustetaan täysin passiivisilla komponenteilla joka varmistaa pienen
tehonkulutuksen ja toimivuuden alhaisissakin lämpötiloissa.
Perusominaisuudet
Tallennin voidaan määrittää tallentamaan kuvassa havaitun liikkeen, ilmaisimen
tai hälytyksen perusteella. Näin ollen turhat tallennuksen jäävät pois ja
tallennusaika pitenee huomattavasti. Nuuo ohjelmasta löytyy videomatriisi
jonka avulla voidaan automaattisesti ohjata domekameraa. Videomatriisin
ansiosta kiinteät kamerat välittävät domekameralle siirtymiskäskyn, kun
kuvassa on liikettä.
Tallennin antaa hälytyksen kamerakuvassa olevasta liikkeestä, ylimääräisen
esineen tullessa kuvaan, esineen kadottua kuvasta tai kameraan tehdyn
ilkivallan
perusteella.
Jatkohälytyksenä
toimivat
ilmoitus
valvomoon,
tekstiviesti, puhelinsoitto tai sähköposti. Tallenteen haku voidaan suorittaa
ajankohdan, liikkeen tai hälytyksen perusteella.
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Tallenteen hakeminen tapahtuu helposti graafisella ja suomenkielisellä
käyttöliittymällä. Tallenteesta saadaan paperituloste, video- ja kuvatiedosto.

Mukana tulevia lisätoimintoja
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•
•
•
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Tallenteet ja livekuvat voidaan katsoa ja hakea internetselaimesta
Tallenteet ja livekuvat voidaan katsoa ja hakea etäohjelmasta
Tallenteet ja livekuvat voidaan katsoa ja hakea valvomosta käsin
Asetuksien ja tallenteiden varmuuskopiointi
Puuttuvan- ja ylimääräisen esineen tunnistus
Kameraan kohdistuvan ilkivallan tunnistus
Epätarkan kamerakuvan tunnistus
Tallennin soittaa puhelimeen hälytyksen (Optio)
Langaton yhteys (Optio)
Domekameran liikuttamien hälytyksen perusteella
Useita älykkäitä hälytyksiä
Tallentimeen voidaan liittää 1 monitori
TEKNISET TIEDOT NUUO TALLENNIN
Prosessori
Muisti
Kiintolevy
Näytönohjain
Käyttöjärjestelmä
Virtalähde
Kotelo
Kameratulot
Ilmaisintulot
Rele uloslähdöt
Monitorilähdöt

Intel Mobile Celeron
1-2 Gigatavua
80-500 Gigatavua
Intel
Win XP
2,5A, 12VDC
Metallikotelo
4 kpl
Optio
Optio
1 x VGA

Tallennusnopeus

25, per kamera (livekuva)
352x288, 528x384, 704x576,
Tallennusresoluutiot 1280x1024
Liitynnät
Lan, USB, PCMCIA, VGA
Kameraohjaukset
Etäohjelma

RS485, Optiona
Sisältyy mukaan

Mitat

15.5 x 25.5 x 5.5 cm

Dasys Oy
Lapinlahdenkatu 19 A
00180 HELSINKI
Email: info@dasys.fi
Faksi 0401-514 888
www.dasys.fi

