ﻣﻌﺮﻓ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت Hanwha
ﮐﻤﭙــﺎﻧ ﮐــﺮهای ) Hanwha Techwinﺳﺎﻣﺴﻮﻧــ ﺗــﻮﯾﻦ ﺳــﺎﺑﻖ( از دورﺑﯿﻦﻫــﺎی  ۴ﻣﺎﭘﯿﺴــﻞ ,AHD
دورﺑﯿـﻦ  ۳۲اﯾـﺲ  ,AHDدوررﺑﯿـﻦ و ﻟﻨـﺰ  ,HeadCamﻓﯿـﺶآی  ۶ﻣﺎﭘﯿﺴـﻞ و ﻓﻨـﺎوری  AIDروﻧﻤـﺎﯾ
ﮐﺮد.

دورﺑﯿﻦﻫﺎی  ۴ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ AHD

دورﺑﯿﻦﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ  ۴ﻣﺎﭘﯿﺴـﻞ  WiseNet HD+ﺳﺎﻣﺴﻮﻧـ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻓﻨـﺎوری  AHDﺗﻮﺳـﻌﻪ داده
ﺷﺪهاﻧــــﺪ ،ﺷﺎﻣــــﻞ ﻫﺸــــﺖ ﻣــــﺪل  ,HCB-7000, HCD-7070R/7020R/7010R, HCV-7070Rو
 HCO-7070R/7020R/7010Rﻣﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۵/۳۰ﻓﺮﯾﻢ  ۴ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﮐﺮده و از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ  WDRو
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ  ۳ﺑﻌﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧ ﺑﻬﺮه ﻣﺑﺮﻧﺪ.

دورﺑﯿﻦ  ۲ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ  AHDﺑﺎ زوم  ۳۲ﺑﺮاﺑﺮ اﭘﺘﯿﺎل

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧ HCZ-6320 ﺗﻨﻬﺎ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎﮐﺲ آﻧﺎﻟﻮگاچدی ﺑﺎ زوم  ۳۲xﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
رﻗﯿﺒ در ﺑﺎزار ﻧﺪارد .در اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻟﻨﺰی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﺎﻧﻮﻧ ۱۴۲mm – ۴٬۴۴ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺎزه
دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ.
 HCZ-6320ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۵/۳۰ﻓﺮﯾﻢ  FullHDﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾ ﻧﻈﯿﺮ ,WDR 120db
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﻣﻪ ،ﺿﺪ ﻏﺒﺎر و ﺿﺪ دود ﺑﻬﺮه ﻣﺑﺮد.

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  ۶ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ FISHEYE

ﺟﺪﯾــﺪﺗﺮﯾﻦ  ۶ﻣﺎﭘﯿﺴﻞﻫــﺎی  ۳۶۰درﺟــﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧــ از دورﺑﯿﻦﻫــﺎی ﺗﺤﺖﺷﺒــﻪ ﺳــﺮی  Xاراﺋــﻪ ﺷــﺪه و
 XNF-8010Rو  XNF-8010RVﻧﺎم دارﻧﺪ.
اﻣﺎن ارﺗﺒﺎط  WiFIﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮرت  USBﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻨﺰ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺲ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﮐﻮس
ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺮﯾﻊ و دﻗﯿﻖ ،دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺗﺎ  ۱۵ﻣﺘﺮ ،زاوﯾﻪ دﯾﺪ  ۱۹۲درﺟﻪ در ﻋﺮﯾﺾﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ردﯾﺎﺑ و
ﺷﻤﺎرش اﻓﺮاد ،اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪی ﺣﺮارﺗ از ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻨﺎوری ﻓﺸﺮدهﺳﺎز  H.265ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ.

دورﺑﯿﻦ و ﻟﻨﺰ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪه )(DETACHABLE HEAD

دورﺑﯿﻦ  XNB-6001ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺗﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻨﺰ آن را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺗﺎ  ۸ﻣﺘﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻧﻤﻮد .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧ ﺑﺮای اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻟﻨﺰ ﻓﻮﮐﻮس ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﺎﻧﻮﻧ ۲.۴ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﭘﯿﻦﻫﻮل

ﺗﺪارک دﯾﺪه ﮐﻪ اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز  ATMﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ اﺗﻮﺑﻮس را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺳﺎزد.
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری  FullHDﺑﺎ ﻧﺮخ  ۶۰ﻓﺮﯾﻢ ,WDR 120db ،ردﮔﯿﺮی و ﺷﻤﺎرش اﻓﺮاد ،ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺮارﺗ و
ﻓﻨـﺎوری ﻓﺸﺮدهﺳـﺎز  H.265ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه  WiseStream IIاز ﺟﻤﻠـﻪ وﯾﮋﮔﻫـﺎی دورﺑﯿـﻦ  XNB-6001ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ.

ﻓﻨﺎوری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﯿ

ﺳﯿﺴــــﺘﻢ  Automatic Incident Detectionﺑــــﻪ اﺧﺘﺼــــﺎر  AIDﺑــــﺎ ﻫﻤــــﺎری ﮐﻤﭙــــﺎﻧSprinx 
 Technologiesﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺎن رﻫﯿﺮی و ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ و ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻓﻨﺎوری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ  AIDﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣدﻫﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺮاﻓﯿ را ﮐﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ و
ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺮاﻓﯿ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﺷﻠ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را زونﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.

