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 Модел Канали Режим 1 Режим 2 Режим 3 

DVR-и Серия  

DH-51хх 

DH-5104хх 4-канален 

4 аналогови, 

100 кад/сек при 

960Н (960х576); 

3 аналогови на 

960Н и 1 IP 720р 

2 аналогови на 960Н и 

2 IP 720р 

2 аналогови на 960Н и 

1 IP 1080р 

DH-5108хх 8-канален 

8 аналогови, 

200 кад/сек при 

960Н (960х576); 

6 аналогови на 

960Н и 2 IP 720р 
 

6 аналогови на 

960Н и 1 IP 1080р 

DH-5116хх 16-канален 

16 аналогови, 

400 кад/сек при 

960Н (960х576); 

14 аналогови на 

960Н и 2 IP 720р 

12 аналогови на 960Н 

и 4 IP 720р 

14 аналогови на 

960Н и 1 IP 1080р 

12 аналогови на 960Н 

и 2 IP 1080р 

Представяме Ви хибридни DVR-и от серия DH-51хх на Dahua.  

Общите функции на серията са: 

 Наблюдение в реално време с 1080p 

 1 IDE-SATA (до 4TB) твърд диск 

 1  BNC, 1 VGA, 1 HDMI изходи  

 Размер: mini 1U/ 1U 

 При настройка трябва да се посочи режим на работа в 
зависимост от броя IP камери, които ще бъдат включени за 
запис към устройството. 

Хибридни DVR-и серия  

DH-51хх на Dahua  
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СТРАНИЦА 2 NEWSLETTER 

 

През месец Май представител на АНДИ взе участие на годишния семинар на SowthWest Microwave, който се 
проведе в централния им офис в Уорчестър, Англия. На събитието бяха показани следните иновации: 

 

1. Нови MicroPoint™ II, MicroTrack™ II и Intrepid MicroWave 330, с разширени функции и IP интеграция (SDK). 

2. CM II-N контролен модул, който може да комуникира с максимум 16 устройства по RS422 и с 4 по TCP/IP. 

3. Универсалният INTREPID™ контролер може да управлява всички INTREPID™ сензори и I/O модули, като 
спомага за пълна интеграция на системата. 

4. Auxiliary Input Module II: Осигурява интегрирането на спомагателни устройства - като конвенционалните 
сензори Southwest Microwave, контакти за портали и врати, или друг тип алармени контакти. 

5. Relay Output Module II: 8 или 16 портови релейни модули, предоставящи опростен интерфейс за контрол на 
CCTV, алармени панели, осветление по периметъра или други превключватели. 

6. Universal Installation Service осигурява възможността за конфигурация чрез лаптоп на всички INTREPID™ 
устройства. Ясни потребителски функции, включващи автоматично откриване на сензорите, направляваща 
навигация и последващо опростено конфигуриране и калибриране. 

 

 
 

MicroPoint™ II 

 Система за детекция чрез кабел по оградата 

 Засича срязване или катерене по оградата 

 Засича опити за проникване с точност до 3m 

 Еднородна чувствителност по цялата дължина на оградата 

 Външни атмосферни влияния не предизвикват фалшиви аларми 

 Интелигентно програмиране и зониране 

Новости в SowthWest Microwave 

 

Интеграция 

 



 

 

 

Централен офис | П.К. 56, 57 бул.”Карловско Шосе”, Пловдив 4000 | тел. 032/904-000 | fax 032/904-004 

СТРАНИЦА 3 NEWSLETTER 

 

 

 

Топка с камери за световното 
*** 

Жена към мъжа си: 

- Мислиш ли за нея? 

- Не. 

- Мислиш, мислиш. Ако не мислеше, щеше 

да попиташ "За Коя?". 

 

*** 

Иванчо присъства на търг за коне с баща си. 

Той наблюдава как баща му се премества от 

един кон до друг, как движи ръцете си нагоре 

и надолу по крака на коня, по опа-шката и 

гръдния кош. След няколко минути Иванчо пита: 

- Татко, защо правиш това? 

Баща му отговаря: 

- Защото, когато аз купувам коне, аз трябва да 

се уверя, че те са здрави и в добра форма 

преди да ги купя. 

Иванчо притеснен каза: 

- Татко, аз мисля, че един човек иска да купи 

мама ... 

Adidas представи топка за футбол, 
която може да записва видео, 
докато лети из игрището. Всъщност 
става дума за топката, която ще е по 
терените на Бразилия на предсто-
ящото световно първенство - 
Brazuca, само че към нея са 
добавени шест камера GoPro, които 
буквално дават нова перспектива 
към играта. 

Новата топка отговаря на всички стандарти и ще дебютира на 
световното. От Adidas планират да публикуват видео в YouTube всяка 
седмица до началото на първенството. На тези видеа ще видим как 
различни известни футболисти обработват топката с камерите. 

Intrepid MicroWave 330 

 
 Микровълнова бариера 

 Обхват на балона – от 30,5м до 244м 

 Обект за засичане – човек над 35кг  

 Обект в движение – пълзене, нормален 
ход, бягане – пълен спектър. 

 6 канала на модулация  

 1 x RS232, 2 x RS422, 1 x Tamper SPTD 

 Работна температура от -45О до +66О 

 Опция EX – взривоустойчив корпус 

 

MicroTrack™ II 

 Система за детекция чрез кабел 
под земята 

 Надеждна RF детекция, 
следваща релефа на терена 

 Засича опити за проникване с 
точност до 3m 

ХУМОР 

 Еднородна чувствителност по цялата дължина на кабела 

 Външни атмосферни влияния не предизвикват фалшиви аларми 

 Единна софтуерна платформа за комуникация 


