GV-VR360

لنز چشم ماهی دوگانه و  063درجه ی این دوربین قادر به نمایش پانوراما و به صورت همزمان
با وقوع رخداد است.

 دارای تراشه اسنپ دراگون 056
 پشتیبانی از ویدئوی زنده در یوتیوب
 پشتیبانی اپلیکیشنی
 دارای  IRهوشمند
 دارای میکروفون داخلی
 دارای حالت حقیقت مجازی
 اتصال و اعوجاج گیری ویدئوهای ضبط شده توسط دو دوربین چشم ماهی دستگاه به
صورت همزمان با وقوع رخداد و با کیفیت  4Kدر  06فریم در ثانیه

GV-VR360
دوربین Virtual Reality006

VRبرای نظارت شبانه روزی در تمام روزهای هفته
برخالف بیشتر دوربین های  VRموجود در بازار(استفاده برای سرگرمی و ورزش ها) ،دوربین GV-VR360
ژئوویژن جهت کاربرد نظارتی طراحی شده اند.

کاربری ها
ارائه دیدی گسترده از فضاهای امنیتی همچون فرودگاه ها /ایستگاه های قطار /خیابان های شهری /بندرگاه ها/
اتوبان ها و سایر مناطق

ویژگی ها
نمایش پانوراما و به صورت همزمان با وقوع رخداد توسط دوربین چشم ماهی دوگانه و 006
درجه ای این دوربین
لنزهای دوگانه این دوربین تمامی جهان اطراف شما را
ضبط کرده و ویدئوهای  006درجه ای و هوشمند را با
کیفیت  4Kمیسازد.

دارای میکروفون داخلی
دوربین  GV-VD360از میکروفون داخلی ضدآب پشتیبانی میکند ﴿دارای گواهی استاندارد ﴾IP67

ویدئوی زنده در یوتیوب
به اشتراک گذاری ویدئوهای حقیقت مجازی  006درجه
ای به صورت زنده و همزمان با وقوع رخداد در یوتیوب

پشتیبانی اپلیکیشنی
این پشتیبانی از طریق اتصال به اپلیکیشن موبایلی
GV-eyeصورت میگیرد .این اپلیکیشن جزئیات روی صفحه تمامی زوایا را نشان میدهد.

حالت حقیقت مجازی

با کمک اپلیکیشن های موبایلی  Cardboardو  Youtubeمیتوانید ویدئوهایی  006درجه ای را برای کسب
تجربه ای سه بعدی از دوربین  GV-VR360تماشا کنید.

دارای  IRهوشمند
دوربین جدید  GV-VR360ارائه کننده ی نوعی
ماژول  IRاست که حالت شب را فعال میسازد.
طراحی  IRهوشمند موجود دراین دوربین باعث
همکاری عالی بین روشنایی  AEو  IR LEDو در
نتیجه ایجاد تصاویری با بهترین کیفیت میشود.

دارای تراشه اسنپ دراگون کوآل کام 056
نمایش پانوراما و به صورت همزمان با وقوع رخداد توسط دو دوربین چشم ماهی و دید  006درجه
ای
ضبط و پخش ویدئوهای چشم ماهی دوگانه به صورت همزمان با وقوع رخداد و با کیفیت  4Kدر
 06فریم در ثانیه
ویدئوی زنده در یوتیوب
دارای حالت حقیقت مجازی
پشتیبانی اپلیکیشنی
دارای  IRهوشمند
دارای میکروفون داخلی

مشخصات محصول
VR360
دوربین تحت شبکه  8مگاپیکسلی با حالت حقیقت مجازی و H.265 Low Lux WDR IR
دارای سنسور پیشرفته  1/ 2.9اینچی از نوع CMOS
پشتیبانی از هر دو فرمت  H.264و  H.265توسط هر دو جریان ویدئویی
تا سقف  03فریم در ثانیه با رزولوشن 0483×0663
دارای  IRهوشمند
قابلیت حفاظت نفوذ ﴿استاندارد﴾ IP67
قابلیت مقاومت در برابر ضربه ﴿استاندارد ﴾IK10
دارای اسالت کارت کوچک  SDداخل خود دستگاه
دارای میکروفون داخلی
مطابق با استاندارد ﴿ ONVIFپروفایل﴾ S

دوربین
سنسور تصویر

1/2.9" progressive scan CMOS

مشخصات تصویر

)3840 (H) x 2160 (V
 :0.05 Luxرنگی

حداقل میزان روشن
سازی

 :0.04 Luxسیاه و سفید
 :0 Luxحالت  IRفعال

سرعت شاتر

Automatic

تعادل رنگ سفید

Automatic, Manual

میزان کنترل

Automatic

لنز
مگاپیکسل

Yes

روز/شب

)Yes (with removable IR-cut filter

نوع لنز

Fixed

فاصله کانونی

1.05mm

حداکثر اندازه
دیافراگم

F/2.25

میدان دید

360°

عملیات

 : Fixedفوکوس

تعداد ال.ای.دی
هایIR

4 IR LEDs

حداکثر فاصلهIR

10m

رزولوشن ویدئو
جریان اصلی

16 : 9 – 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720

جریان فرعی

16 : 9 – 3840 x 2160, 1280 x 720, 640 x 360

شبکه
واسط کاربری

10/100 mbps

مطابق با
استانداردهای

TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), RTSP, SMTP

عملیات
H.265, H.264
6  جریان: H.265 or H.264
0  جریان: H.265 or H.264

میزان فشرده سازی
ویدئوها
جریان ویدئویی

30 fps at 3840 x 2160 * The frame rate and the performance may vary depending
on the number of connections and data bitrates (different scenes)

نرخ فریم

Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, White Balance, Flicker-less, Image
Orientation, D / N Sensitivity

تنظیمات تصویر

G.711 or AAC

میزان فشرده سازی
صدا

Two-way Audio (Coming Soon)

پشتیبانی از صدا

فنی
 منبع تغذیه: PoE
 اترنت: Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 cable
 صدا: Internal Mic, 3.5 mm

اتصاالت

خروجی دیجیتال/ ورودی: I/O wires
Micro SD card slot (SD / SDHC / SDXC / UHS-I, Class 10) *UHS-II card type is not
supported.

مشخصات کلی
 دمای شروع کار-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
 دمای حین عملیات-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)

دمای عملیاتی

10% ~ 90% (no condensation)

میزان رطوبت

12V DC / POE+ (IEEE 802.3at)

منبع تغذیه

12W

حداکثر میزان مصرف
انرژی

164 mm x 64 mm x 45.2 mm

ابعاد

580g (1.28lb)

وزن

IP67

حفاظت نفوذ

IK10 for metal casing

مقاومت در برابر ضربه

CE, FCC, RCM, VCCI compliant

طبق استانداردهای

کاربری ها
GV-System (GV-DVR / NVR), GV-VMS

حافظه شبکه

GV-Eye for iOS and Android

دسترسی به دستگاه
هوشمند

IE, Mobile App

نمایش زنده

GV-Control Center

پشتیبانی از
CMSسرور

