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MÔ HÌNH KẾT NỐI

CAMERA KRA-SIP0205FD
Thông tin sản phẩm

KRA-SIP0205FD

● Cảm biến hình ảnh: Sony Starvis 2.0 Megapixel
● Camera chuyên dụng nhận diện khuôn mặt 2.0MP kết hợp với đầu ghi hình
intelligent chuyên dụng.
● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS
●Chuẩn nén hình ảnh H.265+&H.264
● Độ phân giải 25/30fps@1080P(1920×1080)
● Ống kinh zoom đa tiêu cự 7mm ~35mm motorized lens
● Hồng ngoại lên đến 100m
● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR,
chức năng Nightbreaker giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp
nhất phù hợp nhất với môi trường ánh sáng yếu
●Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
● Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện mất vật thể .. giúp phát huy tối đa khả
năng giám sát
bên trong kho lạnh ....

CAMERA KRA-SIP0204FD
Thông tin sản phẩm

KRA-IP0720P40

● Cảm biến hình ảnh: Sony Starvis 2.0 Megapixel
● Camera chuyên dụng nhận diện khuôn mặt 2.0MP kết hợp với đầu ghi hình
intelligent chuyên dụng.
● Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS
●Chuẩn nén hình ảnh H.265+&H.264
● Độ phân giải 25/30fps@1080P(1920×1080)
● Ống kinh zoom đa tiêu cự 7mm ~35mm motorized lens
● Hồng ngoại lên đến 100m
● Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR,
chức năng Nightbreaker giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc
đẹp nhất phù hợp nhất với môi trường ánh sáng yếu
●Chuyên chống ngược sáng WDR(120dB)
● Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, phát hiện mất vật thể .. giúp phát huy tối đa khả
năng giám sát
bên trong kho lạnh ....

ĐẦU GHI HÌNH KRA-12888iNR3
Thông tin sản phẩm

KRA-12888iNR3

● Đầu ghi hình intelligent chuyên dụng cho nhận diện gương mặt
●Cổng vào: 128 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 400Mbps, lên
đến 4 kênh nhận diện gương mặt.
●Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H265/H.264/MJPEG
●Cổng ra: 2 VGA + 3 HDMI 4K (3840x2160)
●Xem lại 16 kênh đồng thời
●Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt đối tượng lạ trong cơ sở dữ liệu được thêm vào lên đến
100.000 gương mặt
●Hỗ trợ tính năng tìm kiếm gương mặt có trong black list hay white list và số lượng
xuất hiện của gương mặt đó trong khoản thời gian cần tìm.
●Hỗ trợ 8 ổ cứng lên đến 10TB
●Đa hiển thị: hỗ trợ tối đa 36 khung hình trên mỗi màn hình
●Hỗ trợ 1 module nhận diện khuôn mặt kết hợp với camera IP thường lên đến 4 kênh
●Hỗ trợ Raid 0/1/5/6/10
●Hỗ trợ tìm kiếm đối tượng bằng hình ảnh
●Hỗ trợ cổng kết nối eSATA ( có thể kết nối với các thiết bị lưu trữ mở rộng để tăng
thời gian lưu trữ )

ĐẦU GHI HÌNH KRA-12888iNR3
Thông tin sản phẩm

KRA-4K6482SNR3

● Đầu ghi hình NVR 64 kênh
● Cổng vào: 64 kênh IP độ phân giải lên đến 12 Mp , băng thông tối đa 320Mbps
● Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264/MJPEG
● Cổng ra: 1 VGA + 2 HDMI 4K (3840x2160)
●Đa hiển thị : Màn hình 1:1/4/8/9/16/25/36 ,Màn hình 2:1/4/8/9/16
● Xem lại: 16 kênh đồng thời (ở chế độ RAID 5)/ 8 kênh đồng thời ở chế độ thường
● Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4
● Hỗ trợ: 8 SATA lên đến 80TB, 1 eSATA , 2USB 2.0, 2 USB 3.0
● Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60 ,N+M hot standby, iSCSI cho phép mở rộng không
gian lưu trữ
● Hỗ trợ 16 alarm in/ 6 alarm out
● Hỗ trợ kết nối USB 3G.
● Hỗ trợ Cloud , QR Code :dễ dàng cài đặt quan sát qua phần mềm trên điện thoại
● Hỗ trợ: RJ45, âm thanh hai chiều

