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Maksymalna liczba wejść kamerowych 256 BNC
(krosownica SMX-25632 + 3 x moduł
SME-25632)
Maks. liczba wyjść monitorowych 32 (1 w
standardzie i do 15 dodatkowych kart
SMV-25632 na krosownicę)
Kompatybilne rejestratory SAMSUNG
SHR/SRD/SVR (do 32 rejestratorów)
Maks. ilość klawiatur w systemie 16

Krosownica wizyjna SMX-25632 to doskonałe
rozwiązanie dla systemów o dużej ilości kamer i
operatorów systemu telewizji przemysłowej. Urządzenie
to w połączeniu z sterownikami TB-KB1U, rejestratorami
Samsung SHR/SRD/SVR oraz zestawem DP-2000/SMX
stanowi kompletny zintegrowany system. Rejestratory i
krosownica są w pełni i intuicyjnie obsługiwane za
pomocą sterowników operatorskich. System umożliwia
udostępnienie poszczególnym operatorom wybranych
kamer, rejestratorów, monitorów oraz presetów
sterownia PTZ.

System zaprojektowano z myślą o niezakłóconym
sterowaniu kamerami PTZ przez wielu użytkowników
jednocześnie. Problemy ze jednoczesnym sterowaniem
PTZ są bolączką wielu innych systemów CCTV nawet
znanych producentów. W naszym systemie takie
problemy nie występują, a dodatkowo przewidziano
możliwość sterowania kamerami po przez sieć
komputerową z programu Net-i Viewer
(oprogramowanie CMS dla DVRów Samsung).

Do celów integracji zaimplementowano specjalny
protokół ASCII dzięki czemu system może być łatwo
zintegrowany przez instalatora z praktycznie dowolnym
system wizualizacji lub BMS, a elementy systemu mogą
być sterowane z komputera PC.

Możliwość prostej integracji z każdym systemem (np.
włamaniowym, pożarowym, DSO, itp.) zapewnia
obsługa modułu wejść alarmowych DAR-241. 20 szt.
wejść zwiernych (CC) może wywoływać automatyczną
reakcję systemu telewizji przemysłowej na zewnętrzne
zdarzenia alarmowe (przełączenia kamer, ustawianie
kamer w preset).

System cechuje duża funkcjonalność przy zachowaniu
korzystnej relacji cenowej do innych rozwiązań
systemowych.

Parametry techniczne  
Wejścia wizji 64 BNC (w standardzie)
Wyjścia monitorowe 2 BNC (w standardzie 1 karta SMV-25632)
Maksymalna liczba wejść
kamerowych

256 BNC (krosownica SMX-25632 + 3 x moduł
SME-25632)

Maks. liczba wyjść monitorowych 32 (1 w standardzie i do 15 dodatkowych kart
SMV-25632 na krosownicę)

Klawiatury sterujące TB-KB1U
Kompatybilne rejestratory SAMSUNG SHR/SRD/SVR (do 32 rejestratorów)
Maks. ilość klawiatur w systemie 16
Poziomy uprawnień użytkowników 2 , Administrator - dostęp pełny, Użytkownicy

- dostęp z ograniczeniami
Ograniczenia dostępu dla
użytkow.

Do kamer do monitorów, do rejestratorów, do
wybranych presetów PTZ, do programowania
presetów.

Niezbędne moduły dodatkowe 2 x I-7520 + 1 x I-7188 - komplet -
DP-2000/SMX

Inne cechy Priorytety sterowania PTZ i DVR, możliwość
sterownia kamerami PTZ z sieci
komputerowej (stacje Net-i Viewer), sterownie
krosownicą przez oprogramowanie BMS,
obsługa wejść alarmowych - DAR-241

Hanwha Vision SMX-25632
Krosownica wizyjna , 64..256 wejść, 2..32 wyjścia


