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» Ipari, hűtött-fűtött alumínium ház 
» 8 csatornás, FullHD hálózati rögzítő  
» SATA 500 GB rezgésmentesített  
      HDD (opcionálisan 2TB-ig) 
» NVR 8ch 1080P vagy 16ch D1 felvétel 
» Max 2/4/4ch playback, ONVIF2.0   
» Magyar felület, Dual-stream, H.264  
» Ingyenes IP rögzítő kliensprogram 
» WAN/Wifi/3G/HSPA router  
» Portok: 4 POE ethernet / 1 WAN  
» 2 USB 2.0, VGA, SIM kártya foglalat  
» cserélhető SMA 3G antenna  
» Táp: 48V/2A (opc. 12, vagy 24V)  
» Opcionális elemek: 8 digitális input 
      2 analóg input, RS232/RS485 
      2 optikailag leválasztott output  

mobileguard
Gyorsan és egyszerűen telepíthető videó távfelügyeleti rendszer, mely alkalmas 
közterületek, rendezvények, telephelyek, építési projektek, ideiglenes létesítmények 
és helyszínek, akár internet csatlakozással nem rendelkező objektumok, műtárgyak, 
munkagépek, vagy egyéb mozgó járművek kamerás megfigyelésére. A központi egységből, 
kül- és beltéri IP kamerákból álló rendszer FullHD minőségű videót rögzít a helyszínen, 
és a hozzá kapcsolódó VPN szolgáltatás révén lehetővé teszi az élő kép, vagy a rögzített 
felvételek távoli elérését - a kábel alapú Internet kapcsolaton kívül - bármelyik szolgáltató 
bármilyen előfizetéses vagy prepaid mobilinternet szolgáltatásán keresztül is.
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» Egyszerű, gyors tervezés, telepítés 
» Minden fontos funkció egyben  
» VPN alapú, jelszóval védett, központi  
      adminisztrációs felület 
» Dual stream: Full HD rögzítés helyben 
      alacsony sebesség mobil eléréshez   
» Esemény kezelés, riasztások  
» Távelérés okostelefonnal 
» Ipari kivitel és rendelkezésre állás  
» Hardveres és szoftveres watchdog  
» Dual modem / SIM kártya opció  
» I/O modulos változat esetén 
      nyitás-, rezgés-, mozgás-, füst- 
      nedvesség-, fény-érzékelő, hőmérő 
      GPS vevő, RFID olvasó, modbus 
      stb. csatlakoztatható 
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