دورﺑﯿــﻦ ﻫــﺎی ﺗﺤــﺖ ﺷﺒــﻪ و آﯾﻔــﻮن ﺗﺼــﻮﯾﺮی
 LILINﺑﺮای ﺳﺎل ۲۰۱۷
ﮐﻤﭙـﺎﻧ ﺗـﺎﯾﻮاﻧ LILIN ﭼﻬـﺎر ﻣﺤﺼـﻮل ﺟﺪﯾـﺪ ﺷﺎﻣـﻞ آﯾﻔـﻮن ﺗﺼـﻮﯾﺮی ،دورﺑﯿـﻦ ﻣﺨﺼـﻮص ﮐﺸﺘـ و دو
دورﺑﯿﻦ ﺑﻮﻟﺖ را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻓﺰود.

دورﺑﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻪ ﻟﯿﻠﯿﻦ IPC0422

دورﺑﯿﻦ ﻟﯿﻠﯿﻦ  IPC0422ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ,Marine Cameraﻣﺨﺼﻮص ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾ ،ﮐﺸﺘﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻖﻫﺎ
ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه و ﻣﺗﻮان از آن در ﻣﺎنﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺸﺘ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۲ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ  ,CMOSدو الایدی دﯾﺪ در ﺷﺐ از ﻧﻮع  ۱۶mو ﻟﻨﺰ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﮐﺎﺑﻞ  ۶ﻣﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺷﻮد .ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ درﮔﺎه ﮐﺎرت

ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﭘﻮرت  PoEو ورودی و ﺧﺮوﺟ آﻻرم ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﻫﺎی اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ  ,WDRارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗ دو ﻃﺮﻓﻪ ،ﭘﻦﺗﯿﻠﺖزوم دﯾﺠﯿﺘﺎل،
ﻓﻨـﺎوری  +Sense Upﺑـﺮای ﺛﺒـﺖ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺷﻔـﺎف در ﻓﻀﺎﻫـﺎی ﮐﻢﻧـﻮر ،ﻓﻨـﺎوری ﺣـﺬف ﻧـﻮﯾﺰ ﺳـﻪﺑﻌﺪی و
ﻓﻨــﺎوری اﺻﻼح ﻣﺠــﺪد رﻧـ ِاﺷﯿــﺎء ﻣﺨﺼــﻮص درﯾــﺎﻓﺖ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ ﺑــﺎ ﺗُــﻦ رﻧــ واﻗﻌــ در ﺷﺮاﯾــﻂ ﻧــﻮری
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻔﺎﻇﺘ IP66 اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

آﯾﻔﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻟﯿﻠﯿﻦ IPC0522

آﯾﻔــﻮن ﺗﺼــﻮﯾﺮی  LILIN IPC0522ﺑــﻪ دورﺑﯿــﻦ  ۲ﻣﺎﭘﯿﺴــﻞ  ,FullHD 1080Pﺳــﻨﺴﻮر  PIRﺑــﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﻣﻨﺰل ،درﮔﺎه  PoEﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮقِ ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﺧﺎرﺟ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ  ,(NVRدرﮔﺎه ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ،الایدی ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧ ،ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و دﺳﺘﺎری،
آﻻرم ،ﻧﺮماﻓـﺰار  ,Onvifارﺗﺒـﺎط دو ﻃﺮﻓـﻪ ،اﻣـﺎن ﺑـﺎز ﮐـﺮدن درب و ﻋـﺲ ﮔﺮﻓﺘـﻦ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮔﻮﺷﻫـﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﻔﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮی  LILINﻫﻢاﮐﻨﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻫﺎی رﺳﻤ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ.

دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﻟﺖ ZR8022

ﺑﻮﻟﺖ ورﯾﻔﻮﮐﺎل  ZR8022ﺑﻪ ﺳﺮی  Zﻟﯿﻠﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۲ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ  CMOSﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و در
دو ﻧﺴﺨﻪ  ZR8022X20ﺑﺎ ﻟﻨﺰ  ۹۰‐۴٫۷ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و زوم  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ اﭘﺘﯿﺎل و  ZR8022X10ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ۵۰-۵
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و زوم  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ اﭘﺘﯿﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﻫﺎی اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ الایدی ﻫﺎی ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﺎ ﻧﻮردﻫ ﺗﺎ  ۶۰ﻣﺘﺮ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
 +Sense Upو  WDRو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻔﺎﻇﺘ IP66 اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﻟﺖ LR832

ﻣﯿﻨﺑﻮﻟﺖ  LR832ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر  ۲ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ  CMOSﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ  FullHDو ﻧﺮخ
 ۱۵ﻓﺮﯾــﻢ ﺑــﺮ ﺛــﺎﻧﯿﻪ ،الایدی ﻫــﺎی دﯾــﺪ در ﺷــﺐ ﺑــﺎ ﻧــﻮردﻫ ﺗــﺎ  ۲۰ﻣﺘــﺮ ،ﻓﻨــﺎوری  +Sense Upﺑــﺮای
ﺗﺼـﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺷﺮاﯾـﻂ ﻧـﻮری ﺿﻌﯿـﻒ و  WDRﻣﺠﻬـﺰ ﺷـﺪه و از ﭘﺮوﻓﺎﯾـﻞ  Sﻧﺮماﻓـﺰار Onvif

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ روی اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﯾ ﻟﻨﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﺳﺖ.

