CECHY PRODUKTÓW
DS-2DP0818ZIX-D/236
Kamera panoramiczna
180° + PTZ z serii PanoVu

DS-2DP1636ZIX-D/236
Kamera panoramiczna
360° + PTZ z serii PanoVu

Kamera panoramiczna
• Cztery matryce CMOS 1/1,8” ze skanowaniem progresywnym
• Rozdzielczość do 4096×1800 przy 30 kl./s
• Pole widzenia w poziomie: 180°, pole widzenia w pionie: 80°
• Min. oświetlenie: Kolor: 0,005 luksa przy F2,0, WŁĄCZONE AGC, cz-b:
0,0005 luksa przy F2,0, WŁĄCZONE AGC

Kamera panoramiczna
• Osiem matryc CMOS 1/1,8” ze skanowaniem progresywnym
• Rozdzielczość do 2×4096×1800 przy 30 kl./s
• Pole widzenia w poziomie: 360°, pole widzenia w pionie: 80°
• Min. oświetlenie: Kolor: 0,005 luksa przy F2,0, WŁĄCZONE AGC, cz-b:
0,0005 luksa przy F2,0, WŁĄCZONE AGC

Kamera śledząca PTZ
• Matryca CMOS 1/1,8” ze skanowaniem progresywnym
• Rozdzielczość do 1920×1080 przy 30 kl./s
• Zakres panoramowania i przechyłu: 360° (panoramowanie),
od -15° do 90° (przechył)
• Min. oświetlenie: Kolor: 0,002 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC, cz-b:
0,0002 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC, 0 luksów przy włączonej
podczerwieni
• Zoom optyczny 36x, zoom cyfrowy 16x
• Zasięg podczerwieni: 200 m

Kamera śledząca PTZ
• Matryca CMOS 1/1,8” ze skanowaniem progresywnym
• Rozdzielczość do 1920×1080 przy 30 kl./s
• Zakres panoramowania i przechyłu: 360° (panoramowanie),
od -15° do 90° (przechył)
• Min. oświetlenie: Kolor: 0,002 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC, cz-b:
0,0002 luksa przy F1,5, WŁĄCZONE AGC, 0 luksów przy włączonej
podczerwieni
• Zoom optyczny 36x, zoom cyfrowy 16x
• Zasięg podczerwieni: 200 m

DS-2CD6A64F-IHS/NFC
Kamera PanoVu 24 MP

Kamera panoramiczna
• Matryca CMOS 1/1,8” ze skanowaniem progresywnym
• Rozdzielczość 8208×3072 przy 30 kl./s
• FOV: 180° w poziomie, 80° w pionie
• H.265, H.264
• Przesyłanie światłowodem
• Zasięg podczerwieni do 50 m
• IP66

DS-2CD6924F-I(S)(/NFC)
Panoramiczna kamera
kopułowa z serii PanoVu
8 MP

Kamera panoramiczna
• Matryca CMOS 1/2,8” ze skanowaniem progresywnym
• 4096x1800 przy 30 kl./s w trybie panoramy
• 4 obiektywy 4 mm
• 4x diody LED podczerwieni, zasięg do 20 m
• H.265, H.265+
• IP67
• 3D DNR
• BLC/ROI/HLC
• Wejścia i wyjścia audio i alarmowe (-S)

Zalecane kombinacje
DS-2DP1636-D
Kamera panoramiczna
360°

Kamera panoramiczna
• 8 matryc CMOS 1/1,9’’ ze skanowaniem progresywnym,
do 2x 2400x3840 pikseli przy 25 kl./s
• Pole widzenia w poziomie: 360°, pole widzenia w pionie: 180°
• Kolor: 0,004 luksa przy F1,8, AGC WŁĄCZONE; cz-b: 0,0004 luksa
przy F1,8, AGC WŁĄCZONE

Kamera PanoVu

DS-9632/64NI-I8/I16
• Maks. bitrate wejściowy 320 Mb/s (do 32/64 kanałów)
• Obsługa kamer IP innych producentów
• Rozdzielczość nagrywania do 12 MP
• Obsługa formatów wideo H.265/H.264/MPEG4
• Wyjścia 2-kanałowe HDMI oraz 2-kanałowe VGA,
wyjście HDMI1 z rozdzielczością do 4K (3840x2160)
• Podwójna gigabitowa karta sieciowa
• 8/16 złącz SATA, 1 złącze eSATA, 2 porty USB 2.0,
1 port USB 3.0
• Obsługa RAID0, 1, 5, 6, 10
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Co to jest kamera PanoVu?
W projektowaniu rozwiązań z zakresu monitoringu coraz ważniejsze i liczniejsze stały się wymogi dotyczące
monitorowania dużych obszarów, takich jak publiczne place, stadiony, lotniska, ruchliwe skrzyżowania itp. W bardzo
dużych scenach personel ds. bezpieczeństwa musi być w stanie dostrzec więcej za pomocą pojedynczej kamery
– nie tylko scenę panoramiczną, ale też zbliżenia szczegółów.
Mając to na uwadze, firma Hikvision zaprojektowała serię kamer all-in-one PanoVu, które oferują doskonałe ujęcia
panoramiczne oraz wyraźne szczegóły. Panoramiczne obrazy rejestrowane są przez cztery lub osiem 2-megapikselowych
matryc, umożliwiając monitoring panoramiczny 180° lub 360° w czasie rzeczywistym w rozdzielczości ultra-HD.
Kompaktowa budowa oraz superszybkie panoramowanie, przechylanie i zbliżanie umożliwiają użytkownikom sprawne
sterowanie kamerą na dużych obszarach oraz wykonywanie zbliżeń wyraźnych szczegółów. Jednocześnie kamery
z serii PanoVu wykorzystują przeznaczoną do wyjątkowo słabych warunków oświetleniowych technologię DarkFighter
firmy Hikvision, umożliwiając rejestrowanie kolorowych obrazów w słabo oświetlonych scenach.
Co więcej, niesamowita kamera PanoVu marki Hikvision (DS-2DP1636-D) otrzymała nagrodę iF Design Award za swój
prosty design, zwartą budowę i łatwy montaż.

63rd iF International Design Awards – Niemcy 2016 r.

Kamera PanoVu

Prosty system z łatwą instalacją
Dzięki projektowi typu „all-in-one” jeden produkt służy jako system pozwalający na połączenie urządzeń front-end
oraz zapewnia widok panoramy ze wszystkimi szczegółami (180° lub 360°), jak również zbliżenia bez konieczności korzystania
z dodatkowego serwera. Możesz się cieszyć prostą instalacją i konserwacją, a co za tym idzie oszczędnością czasu. Produkt umożliwia
szybką instalację, jak każda kamera kopułowa – jedyne, czego potrzebujesz, to przewód i źródło zasilania. Charakteryzując się
elastycznością i łatwością obsługi, kamera zapewnia pełny wachlarz opcji w obrębie interfejsu użytkownika, oferując panoramiczne
ujęcia w ultra wysokiej rozdzielczości oraz dynamicznie rejestrując szczegóły w czasie rzeczywistym. Klikając obraz, możesz wykonać
zbliżenie na jego środek, aby przyjrzeć się szczegółom.
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Widok 360°/180° oraz szczegółowy zoom 36x
Łącząc możliwości wielu wbudowanych poziomych kamer z obsługą PTZ, jedna kamera PanoVu rejestruje panoramiczne ujęcia 360°
lub 180°, a także umożliwia skorzystanie z zoomu optycznego 36x. Warto zauważyć, że obrazy panoramiczne są łączone w samej
kamerze, a więc nie potrzebujesz do tego dodatkowego serwera czy innych zasobów.
Widok 360° + 36x PTZ

Technologia DarkFighter Ultra-Low Light
Wszystkie obiektywy stało- i zmiennoogniskowe w kamerach PanoVu
korzystają z technologii DarkFighter firmy Hikvision przeznaczonej
do bardzo słabych warunków oświetleniowych. Dlatego też bez
względu na to, czy oglądasz ujęcia panoramiczne 180° / 360°
czy zbliżenia, każde z nich będzie zawierać kolorowe obrazy, nawet
gdy jest ciemno.

Inteligentne funkcje
Dzięki zaawansowanej analizie wideo oraz algorytmom wykrywania
wielu celów kamery PanoVu udostępniają także szereg inteligentnych
funkcji, jak wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii oraz wejścia
w obszar i opuszczenia obszaru. Kamery mogą też wysyłać sygnał
alarmowy do urządzeń PTZ, uruchamiając śledzenie, a tym samym
znacznie zwiększając skuteczność monitoringu.

Scenariusze zastosowań
Inteligentne i zaawansowane funkcje sprawiają, że kamery z serii PanoVu mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach,
w tym na lotniskach, stacjach przesiadkowych, w szkołach, portach czy na placach publicznych, gdzie potrzebny jest monitoring
szerokokątny.
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