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Нови камери с 600 TVL от PowerTech 
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Уважаеми партньори, имаме удоволствието да 
ви представим нов партньор на Анди – 
корейската фирма PowerTech, иновативен 
производител на CCTV камери и DSP чипове. 
Най-новата серия аналогови камери от 
PowerTech са с търговското име CYCLONE. В 
това издание на нашия Newsletter ще ви 
запознаем с функциите и възможностите на 
тези камери, като фокусираме вниманието ви 
върху новия DSP чип с търговското име “Hero”, 
осигуряващ следните функции: 

 600 TVL;  

 WDR – широк динамичен обхват;  
600 TVL хоризонтална резолюция е една от най-
високите в аналоговото видеонаблюдение и 
осигурява отлично качество на картината. 

 HLM (High Light Mask) – функция за 
маскиране на силни източници на 
светлина с цел увеличаване на 
видимостта на останалите участъци от 
картината; 

Функцията WDR осигурява увеличаване на 
динамичния обхват на картината и компенсация за 
светлинния фон чрез използване на бърз „затвор” 
за по-светлите участъци и бавен „затвор” за по-
тъмните участъци от картината. По този начин 
значително се подобрява видимостта на всички 
детайли в картината. Функцията е много полезна 
за разпознаване на хора, регистрационни номера 
и други детайли и се използва при инсталации на 
камери на входове на паркинги, банки, магазини и 
др. 

 DSS (Sens-up x256) – функция за 
увеличаване на светочуствителността; 

 3D DNR – шумов филтър; 

 IR Light control – интелигентна функция 
за контролиране на  интензитета на 
инфрачервеното осветление.    

WDR On 
WDR Off 
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Технологиите на новия DSP чип „Hero” 

 
HLM (High Light mask) – това е специална 
функция за маскиране на силни светлинни 
източници в полезрението на камерата, 
като по този начин се осигурява много по-
добра видимост на детайлите в картината 
около източниците. Функцията е 
незаменима при разпознаване на 
автомобилни регистрационни номера през 
нощта.  

               HLC Off                                 HLC On 

  
  
  

DSS (Sens-up x256) – функция за 
увеличаване на светочуствителността при 
ниска осветеност (DSS - Digital Slow 
Shutter). По този начин повече светлина 
достига до CCD матрицата, което води до 
значително повишаване на 
светочуствителността на камерата до 
0.00004 Lux. 

 

            3D DNR Off                       3D DNR On 
3D DNR (3D Digital Noise Reduction) – 
подобряване на качеството чрез 
намаляване на видео шума в картината, 
при което динамичния обхват достига 50 
dB. 
 
   
  

IR Light control – интелигентна функция, 
която контролира интензитета на 
инфрачервеното осветление в зависимост 
от осветеността на различните участъци от 
полезрението на камерата, което води до 
повишаване на качеството на картината, 
удължаване на живота на инфрачервените 
диоди и намаляване на изразходваната 
мощност. 

 
     IR control Off                    IR control On
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SAMSUNG - AMOLED ДИСПЛЕИ 

 

AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting 
Diode) е нова технология за видео дисплеи. На 
пазара вече има продукти с AMOLED технология 
от няколко фирми, между които цифрови 
фотоапарати и GSM телефони на Samsung. В 
основата на тази технология е базисен TFT 
(Thin-Film-Transistor) слой, върху който има още 
катоден, органичен, и аноден слой. Резултатният 
дисплей е с отлично качество – по-добри 
цветове, яркост и по-малка консумация на 
енергия от LCD технологиите днес. Другите 
супер интересни способности на AMOLED 
дисплеите - гъвкавост и физическа 
издръжливост - са показани тук:  AMOLED дисплей 
демо клип 

 

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ КЪМ АНДИ: 

Виц на месеца: - Кои камери имат новия DSP чип “Hero”? 
Младоженци се прибрали вкъщи от меден 
месец и почти не си говорели. Кумът попитал 
младоженеца какъв е проблемът. 
Младоженецът му обяснил: 
- След като първата нощ се любихме, аз 
отидох до тоалетната и 
без да се замисля, оставих петдесетлевова 
банкнота под възглавницата. 
- Не се тревожи - успокоил го кумът. - Тя ще 
го преживее. 
- Възможно е - отвърнал младоженецът. 
Обаче не знам дали аз 
ще го преживея. Намерих двайсет лева ресто! 
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D03 632V (цветна мини куполна); 

 D02 632 (цветна мини куполна); 

 DV3 632FV (вандалоустойчива куполна). 

                 

 

http://www.metacafe.com/watch/yt-AElcNqHmNJk/samsung_flexible_amoled_hammer_hit/
http://www.andi-bg.com/index.php?m=320&prodid=1481&product_name=D03%20632V&category=238&pc=237&lang=1
http://www.andi-bg.com/index.php?m=320&prodid=1481&product_name=D03%20632V&category=238&pc=237&lang=1
http://www.andi-bg.com/index.php?m=320&prodid=1483&product_name=D02%20632&category=238&pc=237&lang=1
http://www.andi-bg.com/index.php?m=320&prodid=1483&product_name=D02%20632&category=238&pc=237&lang=1
http://www.andi-bg.com/index.php?m=320&prodid=1484&product_name=DV3%20632FV&category=238&pc=237&lang=1
http://www.andi-bg.com/index.php?m=320&prodid=1484&product_name=DV3%20632FV&category=238&pc=237&lang=1

