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След успешното представяне на 1.3 мегапикселовата серия на HD-CVI 

продукти на Dahua, на пазара вече е и 2 мегапикселовата. Продуктите 

притежават следните общи характеристики: 

 Предаване на 2Мр сигнал по коаксиален кабел на 300м. 

 Предаване на видео, аудио и информация по коаксиален кабел 

едновременно. 

 Пренос на сигнал без закъснение и наблюдение в реално време. 

 Дистанционно настройване на камери чрез OSD меню или PSS. 

 Дистанционен контрол на PTZ камери. 

HD-CVI Видеонаблюдение 

Общи характеристики 

на камерите 

 2 Mp – с 1920×1080р 

 Високоскоростна трансмисия на образ 

в реално време 30 fps 

 0.05 Lux в цветен режим 

 3D DNR – шумов филтър 

 Smart IR – интелигентно IR осветление 

 IP 66 

HAC-HFW2200S 

92 EURO 
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HAC-HFW2200D 

99 EURO 

HAC-HDW2200S 

89 EURO 

Общи характеристики  
на рекордерите 

 Запис на 25 кад/сек на канал при  1080p  

 1 HDMI, 1 VGA и TV изходи 

 2 IDE-SATA (дo 8TB) твърд диск 

 4 аудио входа, 1 аудио изход 

 4/8 алармени входа, 3 алармени изхода 

 Детекция на движение 

 2 USB 

 Управление на PTZ - RS485 

4-канален 

HCVR7204A 

278 EURO 

8-канален 

HCVR7208A 

392 EURO 
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СТРАНИЦА 2 NEWSLETTER 

Новите аналогови камери на AVISION предлагат добро качество на 

картината със своите 800 ТV-линии и висока светло-чувствителност от 0.01 

Lux. Сензорът ползван в новите модели е 1/3” CMOS, а IR филтърът е 

механичен. Новите модели са с IP66 прахо и водо защитеност. 

Камери 800 TVL от AVISION 

Новите дискретни аналогови камери от AVISION са с качество на 

картината от 700TVL и обектив 3.7мм. 

Kамери за дискретно  
наблюдение от AVISION 

Специфични характеристики: 

AVS-W4222 – IR до 35м, обектив 

2.8–12мм 

AVS-W4238 – IR до 20м, обектив 

3.6мм 

AVS-W4238 – IR до 30м, обектив 

2.8–12мм 

AVS-W4222 

40 EURO 

AVS-W4203 

24 EURO 

AVS-4215 

39 EURO 

AVS-4213 

33 EURO 

Специфични характеристики: 

AVS-W4213 – CMOS сензoр, 0.8 

Lux, с вграден микрофон 

AVS-W4215 – Ден и Нощ, Sony 

CCD сензор, 0.01 Lux 

Новият контролер с вграден четец от Competition за една 

врата, едностранно, има капацитет до 1000 карти, които се 

прочитат на разстояние до 5 см. Контролерът има 1 релеен 

изход и 1 вход за бутон за отваряне. Подходящ за външни условия 

- с IP65 водозащита и работи при температури от -20 до +500C. 

Устройството се програмира чрез IR дистанционно.   

Kонтролер с вграден четец  

за външен монтаж, IP65 

DH16A-16DTQ  

38 EURO 

DH12 R 

15 EURO 

AVS-W4238 

35 EURO 
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GSM връзки скоро и на Антарктида 
Изследователите на Антарктида ще могат скоро да ползват не само 

спътникова, но и клетъчна мобилна връзка. Range Networks ще позволи 

на хората на континента да комуникират помежду си чрез обикновени 

мобилни телефони, а с останалия свят – чрез спътников канал. 

Системата ще замени традиционните комуникации, ползвани от 

изследователите на работните им места. Решението на Range Networks 

ще позволи на жителите на Антарктида да останат свързани помежду 

си, независимо дали има или не спътников сигнал. При това, местната 

връзка е по-надеждна, удобна и евтина. 

Range Networks ще свърже до 400 мобилни и 800 стационарни IP 

телефона и ще предава данни от различни сензори. Антарктическият 

проект се реализира от около една година на тихоокеанския остров 

Макуори и сега е готов за пренасяне на самия континент. Базова 

станция ще бъде монтирана и на научно-изследователски кораб. 

Технологията стъпва на стандартни GSM телефони, а за управление на 

базовите станции се използва софтуер OpenBTS с отворен код. Проектът 

разчита на опита от изграждане на подобни мрежи в други отдалечени 

места, вкл. Оахаку (Мексико), Папуа (Индонезия) и южна Замбия. 

Безжичен акустичен датчик за MICRA 

 Детекция при счупване 

на обикновено закалено 

и многослойно стъкло 

 Обхват на детекция 6м 

 Плавна настройка на 

чувствителността 

 Тампер 

 Батерия CR 123A 3V 

Винаги давай 100% от себе си на 

работата: 12% понеделник, 23% във 

вторник, 40% в сряда, 20% в 

четвъртък и 5% в петък! 

ХУМОР 

*** 

Преходна възраст - това е, когато не знаеш 

какво искаш. Сладолед ли, или бира... 
 

*** 

Мъж съобщава тактично лошата новина на 

жена си: 

- Скъпа, от днес ще говоря за майка ти или 

добро, или нищо. 
 

*** 

Автобусният шофьор се обръща към един 

гражданин: 

- Ако обичате, не скачайте в движение от 

автобуса! 

- Но аз много бързам за болницата! 

- Е, тогава, може!... 
 

*** 

Една мутра го избрали в парламента, 

събрал бандата и заявил: 

- От утре трябва да работиме 

конструктивно, искам ви в осем в редица с 

трите джипа пред нас и почваме. 

- Конструктори да си носиме ли, шефе? 
 

*** 

Инспектират психиатрия. Проверяващият 

пита подготвен за изписване болен: 

- Доволен ли сте от пребиваването тук? 

- О, да! Много са добри! Положително и 

вас ще излекуват! 

- Но аз съм министърът на 

здравеопазването! 

- Не се притеснявайте, аз като влязох тук, 

бях президент на републиката! 
 

*** 

И създаде Бог мъжа, после създаде 

жената. Стана му тъжно тогава за мъжа, и 

му показа как да си вари ракия..... 
 

*** 

Между приятели: 

- Пък Иване, съпругата ми взе всичките пари 

и замина! 

- Щастливец! Моята също взе всичките 

пари, но си остана... 

MGD-300 

27 EURO 


