HD78/F

Интелигентен детектор с вградена IP HD камера

Представяне
HD78/F Детектор за движение от висок клас с вградена HD
камера за запис на алармени събития и наблюдение на живо
– отлично решение за сигурност, съвместимо със системи за
сигурност Paradox.
HD78/F осигурява дневно и нощно видеонаблюдение в
резолюция HD 720р и Hi-Fi аудио запис, с възможност за 40
минутен запис (ръчно или при алармено събитие).
HD78/F записва настъпилите алармени събития и изпраща
снимки до мониторинг центъра и мобилния телефон на
потребителя. Оторизираните потребители имат възможност
да получават онлайн аудио/видео поток с резолюция 720р.
Програмирането, инсталирането и управлението на
системата се правят през специализираното мобилно
приложение Insite GOLD, чрез което записите се съхраняват
в паметта на телефона или в Google Drive за по-голяма
сигурност и удобство.
Чрез DNS услуга на Paradox, потребителите могат да
получават достъп до обекта (site) непрекъснато 24/7.
Paradox HD78/F може да предостави видео на живо подобно
на локална CCTV система, а всяка камера може да се
използва и без да участва в алармени събития.
Главният потребител има възможност да блокира достъпа
на избрани други потребители, гарантирайки по този начин
пълна защита на личното пространство. В допълнение,
достъпът на мониторинг центъра до онлайн видео поток от
системата е ограничено до 15 минути след възникване на
аларменото събитие.

Комуникации
HD78 може да бъде свързан чрез Ethernet
мрежа, докато HD78F може да бъде
свързан безжично чрез Wi-Fi, Ethernet или
и двете. HD78/F подържа UPNP връзка за
лесна настройка през рутер, като Paradox
предоставя DNS връзка чрез облачната
услуга ParadoxMyHome.

Сигурност при възникнали събития
Интеграцията на HD78/F със системите за сигурност на
Paradox позволява запис на всяко алармено събитие и
последващо ефективно проследяване. Търсенето на събития в
записания видеоматериал е много по-лесно и бързо в
сравнение със стандартните CCTV системи. Записаните от
HD78/F видео файлове са прикрепени и автоматично
асоциирани към всяко алармено събитие, с което се избягва
дългото и досадно търсене, отнемащо значително време.
Всеки запис включва 3-секундна предварителна аларма и
представлява файл, с продължителност от 10 секунди до 3
минути, в зависимост от задействането.

Генерираните от HD78/F файлове са прикачени към
аларменото събитие за по-лесно управление. В случай на
аларма, 10 снимки с висока резолюция се изпращат към
главния потребител и регистрираните потребители в
мобилното приложение Insite GOLD, както и към центъра за
мониторинг. Вътрешната памет позволява 20 минутен запис
на аларми и 20 минути ръчен запис.

ParadoxMyHome DNS Service
DNS сървърът на облачната услуга ParadoxMyHome пази
САМО необходимите IP адреси без никакви други данни, без
риск от нарушаване на личното пространство и без
споделяне с трети страни. За разлика от други такива
услуги,
ParadoxMyHome не пази данни за обекти/
потребители, с което не нарушава сигурноста на личните
данни. DNS услугата е с разумна годишна такса,
гарантирайки надежден и доверен достъп, когато е
необходимо.

Безплатно място за съхранение
Записаните от HD78/F видео файлове
могат да бъдат съхранени на Google Drive
без допълнително заплащане. По този
начин потребителските записи могат да
се съхраняват свободно, без достъп на
трети страни.

Без такси за
облачни услуги

Insite GOLD – Android, IOS
HD78/F се програмира и управлява лесно и
удобно от мобилното приложение за смартфони
Insite GOLD. Push нотификациите показват
активностите и събитията в системата в реално
време на телефона на потребителя. Събитията
могат да бъдат преглеждани и съхранявани.
Всеки оторизиран потребители може също така
и да получава видео на живо от свързаните в
обекта детектори. Insite GOLD позволява и
контролирането на програмируемите изходи в
системата.

Техническа спецификация

Поверителност
Всички разрешения/права за достъп на потребителите се
управляват от главен /master/ потребител. Главният
потребител може да блокира всички функции за достъп чрез
активирането на специален режим “Privacy”. DNS услугата
ParadoxMyHome пази онлайн само необходимите IP адреси
и не съдържа друга информация или лични данни, които да
бъдат споделяни с трети страни. Достъпът в ParadoxMyHome се управлява от електронен адрес (данните са
криптирани) и се управлява от Главния потребител на
системата. Мониторинг центърът има 15 минути достъп до
камерите след възникването на алармено събитие.

HD78/F Характеристики
• Модели: HD78F Wi-Fi / Ethernet, HD78 Ethernet
• Отдалечен достъп чрез Insite GOLD безплатно приложение

Резолюция

1280 x 720

Сензор

1.4 megapixels, CMOS сензор

Видео поток

720p H.264 10 FPS

Аудио

16 bit, 16 KHz sampling rate, 32 Kb/s mono

Скорост на детекция

0.2 m/s to 2.5 m/s (0.6 ft/s to 11.5 ft/s)

Предалармен запис

-3.0 sec. pre-trigger

Обхват

12 x 12m (40 x 40 ft) / 110°

Ъгъл на видимост
(камера)

91° (V) x 110° (H)
20 мин. алармен запис / 20 запис по заявка
ROT/VOD
Дължина на файла - 10 сек.~ 3 мин. в
зависимост от алармата

Вътрешна памет

и облачната DNS услуга ParadoxMyHome (годишна такса)
• Съхранение на записите в Google Drive, без допълнителни
такси
• HD видео (H264) с резолюция 720р, HD аудио, вътрешен
обем за съхранение: 20 минути за видео при аларма и 20
минути за видео по заявка (VOD) / (ROT)

Височина за монтаж

2.1m - 2.7m (7 ft - 9 ft)

Опции за монтаж

Стенен/Ъглов монтаж, опционална стойка

Захранване

12.0 to 16.0 Vdc
350 mA Max - при вкл. IR LED

• Безплатно Insite GOLD приложение
– Лесна инсталация и програмиране, гледане, включване/

Консумация

250 mA Nominal - при изкл. IR LED

Размери

(В x Ш x Д), 15 cm x 7.5 cm x 5 cm
(6 in x 3 in x 2 in)

Работни температури

-20° C to +40° C (-4° F to 104° F)

изключване / достъп и PGM активации.
• Автоматично съхранение на записа от Insite GOLD

в

телефона при възпроизвеждането на видео файл
• Предалармен запис -3 сек.
• Push нотификации
• Вграден Quad PIR детектор с висока сигурност
• Видео споделяне на живо - с до 4 участници
• Инфрачервени LED светодиоди за нощно наблюдение
• Съвместим с Paradox Spectra (SP5500, SP6000, SP7000),
EVO192 и EVOHD

Шаблони на детекция
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