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 AVIGILON реализира първата в индустрията 
7K камера. HD Pro камерата осигурява детайлност 
на изображението дори при екстремни условия на 
осветеност и покрива зона за наблюдение от 99 
камери с VGA резолюция. Това я прави изключително 
подходяща за наблюдение на големи площи, като 
стадиони, летища и паркинги, като има възможност 
едновременно да разпознава регистрационните 
номера на превозните средства.

• Модели с 1MP, 2MP, 3MP, 5MP и 8MP
• Light Catcher динамичен обхват - високо качество 
на изображението при ниска осветеност 

• Вграден автоирисен обектив 4,3÷8мм или 9÷22м 
• IR до 50м 
• Опции за външен монтаж

7K HD PRO КАМЕРА

 H4 HD камерите се отличават с високо 
качество на изображението дори при много ниска 
осветеност. Камерите са снабдени с вградени 
аналитични функции, което в комбинация с Avigilon 
Control Center (ACC) позволява детекция на хора и 
автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона. 
Системата предоставя възможност за самообучение, 
което води до висока прецизност на видео анализа.

AVIGILON ANALYTICS

Технологията Avigilon Analytics осигурява разпознаване 
и категоризиране на движещи се обекти в три групи: 
хора, автомобили и други. Advanced pattern recognition 
се характеризира с анализ на формата и начина на 
движение на пикселите, изграждащи даден обект.

Аналитични функции:

• Влизане в зададена зона
• Излизане от зададена зона
• Пресичане на виртуална линия с оказана посока
• Детекция на обект, движещ се в противоположна 

посока
• Детекция при хаотично движение
• Застояване на обект в зона

H4 КАМЕРИ С ВГРАДЕНИ 
АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ

Софтуерът ACC 6 съчетава интуитивен интерфейс с 
усъвършенствана интелигентна функция за търсене, 
наречена Avigilon Appearance Search™. Технологията 
дава възможност на потребителите да намерят бързо 
конкретни хора, представляващи интерес в обхвата 
на обекта, от всички Avigilon камери с аналитици. Avig-
ilon Appearance Search с лекота сортира часове запис, 
за да намерите бързо търсените хора в целия обект, 
позволява бързо да претърсите запис за движение, 
наличие на класифицирани обекти.

AVIGILON APPEARANCE SEARCH™


