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4К IP Видеонаблюдение 

С налагането на стандартите за кодиране H264 и Н265, 

стана възможно и качественото предаване на 4К видео без 

прекалено натоварване на мрежата. Картината, с 

резолюция 3840×2160, предлага образ с 4 пъти повече 

пиксели от FULL HD (2MP).  Това означава че може да 

наблюдавате същото пространство с 4 пъти по-голямо 

качество или 4 пъти по-голямо пространство със същото 

качество като 2МР камера. 

3840×2160 =  8.3 реални Мегапиксела 

Картината е с висока яснота и качество, което дава 

възможност за по-лесно идентифициране на нарушители и 

по-качествената работа на видеоанализа (при наличието 

на такъв софтуер). 

 8 Мегапикселова IP водоустойчива Day&Night камера 

 Инфрачервено осветление до 30 метра 

 1/2.3” 4K progressive scan CMOS сензор 

 Обектив 4мм, c механичен IR филтър 

 3840×2160 със 7 кад/сек, 2048×1536 и 1080р с 25 кад/сек, 
H.264, MJPEG 

  0.1 Lux в цветен режим, 0 Lux в черно-бял режим (IR on) 

  3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, D-WDR 

 IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP 

 За външен монтаж, IP66, PoE, 12VDC, 7.5W 

IPC-HFW-4800E  

396 EURO IPC-HF-8120E  

561 EURO 

 12 Мегапикселова IP Day&Night камера 

 1/2.3” 12Megapixel CMOS сензор 

 0.01 Lux в цветен режим, 0,001 Lux в ч/б режим  

 4000×3000 с 15 кад/сек, 3840×2160 и 1080р с 25 кад/сек  

 3D-DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, D-WDR, Ultra Defog 

 IP/TCP, HTTP, FTP, DHCP 

 RS485, 2 алармени входа и 1 изход 

 Слот за Micro SD карта (до 128GB) 

 PoE,12VDC/24V AC, 12W 
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4К записващо устройство (4К NVR) 

 16-канален  

 Работи с камери с резолюция до 12MP (4000x3000), с 
IP камери DAHUA, SONY, SAMSUNG, Linux ОС 

 H.265/H.264/MJPEG кодиране и запис на 12Mp, 8Mp, 
6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P и по-ниски 

 Мax. bandwidth 256 Mbps общо за всички канали 

 Търсене по дата/час/събитие, мониторинг чрез CMS/ 
Web viewer/DMSS (мобилен телефон - iPhone, iPad, 
Android, Windows Phone) 

 До 2 SATA HDD (до 12TB), 2 USB, 1VGA и 1HDMI изходи 

 RS232, RS485, 8 алармени входа, 3 алармени изхода 

 Е-мейл известяване при аларма, детекция на 
движение, аларма при загуба на видео сигнал, 
управление на PTZ камери 

 До 128  потребителя едновременно, контрол с мишка 
или дистанционно, ONVIF 

 Размери 375x285x50mm, 12VDC/4А, 8.7W.                                

DH-NVR4216-4K  

385 EURO 

Аналогови камери 

AVS-W4322 

51 EURO 
AVS-W4338  

49 EURO 

AVS-W4263  

28 EURO 

 800 TVLine  

 1/3” CMOS сензор, 0.5 Lux 

 Варифокален обектив 2.8–12мм 

 AWB, AGC 

 За вътрешен монтаж 

 От -10
0
С до +45

0
С 

 12VDC, 2.5W 

 1000 TVLine  

 1/3” CMOS сензор 

 0.01 Lux в цветен реж., 0 Lux (IR on) 

 Инфрачервено осветление до 30м,  

 Обектив 2.8-12мм, мех. IR филтър  

 2DNR, AES, AWB, BLC, AGC 

 За външен монтаж, IP66 

 От -10
0
С до +45

0
С 

 12VDC, 3.6W. 

 1000 TVLine  

 1/3” CMOS сензор 

 0.01 Lux в цветен реж., 0 Lux (IR on) 

 Инфрачервено осветление до 40м,  

 Обектив 2.8-12мм, мех. IR филтър  

 3DNR, AES, AWB, BLC, AGC 

 OSD меню 

 5х дигитален зум 

 За външен монтаж, IP66 

 От -10
0
С до +45

0
С 

 12VDC, 3.6W. 
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Какво представлява Н.265 

Какви са целите пред х265?  

- Достигане на качествена разлика при ниски стойности на видео 

битрейт. 

- Подобрение на видео качеството чрез използване на вече 

наложени и допълнително разработени методи за компресия. При 

еднакъв размер Н.265 постига двойно по-добри резултати на 

файлова компресия от своя предшественик Н.264.  

- Добавена е поддръжка и на Ultra High Definition резолюции, 

достигащи 8000+ резолюция.  

- Предоставя страхотни възможности за качествен downsampling. 

- Налагане на по-добри стандарти и достъпност в индустрията. 

 

ХУМОР 

*** 

В родилното санитарка пита колежка: 

– Новите 3 близначки ли плачат толкова 

силно? 

– Не, баща им дойде преди малко… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 

-Къде сте роден? 

-Пишете Казахстан. 

-По-точно? 

-Всички пишат Казахстан. 

-Бе ти ли ще ме учиш, бе, казвай къде си 

роден, че стана опашка след теб! 

-Кармакгулсийски район, Кизилбурдинска 

област, село Яндингулкурган. 

-Добре-е-е-е, така и ще запишем – 

Казахстан! 

*** 

Самолетна катастрофа! Всички загиват, 

само една стюардеса успяла да скочи с 

парашут. 

По стечение на обстоятелствата паднала 

на безлюден остров. След няколко дни 

обикаляне видяла брадясъл мъж до 

лагерен огън. 

– Кой си ти? Къде съм аз? – попитала 

жената. 

– Аз съм пустиняк от Враца и от 15 години 

съм сам на тоя остров! Сакаш ли да ядеш? 

– Да, много съм гладна! 

-А ти какво ще ми дадеш? – я попитал 

врачанинът. 

– Ми мога да ти дам нещото, което не си 

го виждал от 15 години! 

Мъжът скочил прегърнал я и 

ентусиазирано я попитал: 

– Наистина ли носиш ракия?!? 

Н.265 е успешна реализация на стандарт за видео кодиране и 

компресия с отворен код. Това е стандарт от най-ново поколение, 

целящ работа с голям набор от хардуер и софтуер.  
 

С какво е толкова по-добър от досега наложените алтернативи?  

Кодекът показва страхотни резултати и потенциал още от самото 

начало. Всички тествани резултати сочат в негова полза, като 

удобството е както за хората, които работят с него, така и за крайния 

потребител, който ще получава по-добро качество на картината. Най-

общо казано х265 е един завършен ъпгрейд на х264, който носи в 

себе си достъпността на xvid кодек стандарта. 

 


