Mitsubishi Electric Çok Amaçlı, Üstün Nitelikli İzleme Sistemini Tanıtıyor
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Mitsubishi Electric Yeni 7000 serisi ağ kameraları ve 5000 serisi ağ video kayıt cihazları, Full HD çözünürlüğü ve
yüksek ölçeklenebilirlik özellikleriyle dijital görüntülü izleme sisteminde devrim yaratacak
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) , çeşitli güvenlik uygulamaları için yüksek performans, çok amaçlılık
ve ölçeklenebilirlik sunan yeni bir dijital görüntülü izleme sistemini Haziran ayında tanıtacağını açıkladı. Sistem,
elektronik zoom da dahil olmak üzere Mitsubishi Electric’in süper çözünürlük teknolojisi ile paralel olarak kullanılan
16 kameradan gelen Full HD (2.0M piksel) çözünürlükle saniyede 30 görüntü hızıyla kayıt yapıyor.

7000 serisi ağ kameraları, daha keskin ve net görüntüler sunulması için yeni dijital hassasiyet ve arkadan
aydınlatmalı dengeleme teknolojileri içeriyor. Dijital hassasiyet, konvansiyonel modellere göre sekiz kat daha
fazla hassasiyet sağlayarak sonraki görüntüleri bastırıyor ve loş ışıklı ortamlarda hızlı hareket eden objeleri
bulanıklaştırıyor. Arkadan aydınlatmalı dengelemeyle daha doğal görüntüler ortaya çıkarmak için bulanıklık
ayarlanıyor. Örneğin bina girişleri gibi parlak ve gölgeli alanlar arasında büyük farklılıklar olduğunda güçlü
arkadan aydınlatma koşullarında ayarlama yapılıyor. Arkadan aydınlatmalı dengeleme özelliği, konvansiyonel
modellere göre dört kat daha hassas.
5000 serisi ağ video kayıt cihazı, maksimum 32 kameraya bağlanabiliyor (16 doğrudan ve 16 merkezi aygıt
vasıtasıyla). Geniş kapasiteli yedek HDD’lerin kullanılması sayesinde, güvenilir uzun süreli kayıt yapılması
mümkün. İzleme ihtiyaçlarına uygun esneklik açısından PC’ler, akıllı telefonlar ya da tabletlerle uzaktan izleme
yapılabiliyor. Mitsubishi Electric’in mevcut ağ kayıt cihazlarıyla kıyaslandığında, 5000 serisi ağ kayıt cihazı yüzde
25 daha az elektrik tüketiyor ve kurulum için yüzde 30 daha az yer gerektiriyor. Bu avantajlarına karşılık, 5000
serisi 32-kamera kapasiteli son derece güçlü bir sistem.
Giderek artan izleme sistemleri talebi doğrultusunda, görsel kalite, kamera kapasitesi, kayıt süresi ve akıllı
telefonlarla ve diğer uzaktan izleme cihazlarıyla bağlantı bakımından çok yönlü ve daha fonksiyonel sistemlerin
oluşturulmasını gerektiriyor. Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen dijital izleme sistemleri binalar, büyük
tesisler, hipermarketler, süpermarketler ve diğer pek çok lokasyonda kullanıma uygun. Mitsubishi Electric, yeni
7000 serisi kameralar ve 5000 serisi kayıt cihazlarıyla oluşturulan bu yeni sistemin yüksek kaliteli ve yüksek
performanslı güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyan küresel müşteriler tarafından büyük bir beğeniyle
karşılanacağından emin.
Yeni Video İzleme Sistemi Ürünleri
Ürün
AĞ KAMERASI
(İç mekan kutu
biçiminde)
AĞ KAMERASI
(İç mekan kubbe
biçiminde)
AĞ KAMERASI
(Dış mekan sabit)

Model

Temel Özellikler

NC-7020

NC-7620

FULL HD (2.0 M piksel)
Yeni dijital hassasiyet
Yeni arkadan aydınlatmalı dengeleme
IP66-seviyesi su ve toz geçirmezlik özelliği
(NC-7820 model)

NC-7820

AĞ VİDEO KAYIT
CİHAZI
(HDD 2TB)

NR-5000

AĞ VİDEO KAYIT
CİHAZI
(HDD 8TB)

NR-5080

Bağlanabilecek maksimum kamera sayısı: 32 (16 dahili ve
merkezi aygıt vasıtasıyla 16 harici)
Uzaktan izleme

1

Diğer Özellikler
- Görüntüleyici, kullanımı kolay ve görüntüsü tanıdık bir GUI içeriyor.
- Gerek duyulan video sahnelerinin etkili bir şekilde aranmasını sağlayan mini resim, slayt çubuğu, zaman/
tarih ayarı ve alarm gibi çoklu arama fonksiyonları bulunuyor.
- 16 kamera, bir ana monitörün yanı sıra bir yardımcı monitör vasıtasıyla saniyede 30 resim hızında
izlenebiliyor.
Not: Yukarıda belirtilen spesifikasyonlar, sistemin toplu üretimine geçildiğinde değiştirilebilir.
Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503), güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 90 yılı aşkın
tecrübeye sahiptir ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektronik
cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik
donanımlar üretimi, pazarlaması ve satışında bir dünya lideri kabul edilmektedir. Mitsubishi Electric, kurumsal
ilkesi “Changes for the Better” ve çevre ilkesi “Eco Changes” doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre
dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Şirket 31 Mart 2014’te
sona eren mali yılda 4.054,3 milyar Yen (39,3 milyar USD*) konsolide satış geliri elde etti. Ayrıntılı bilgi için
bkz. http://www.MitsubishiElectric.com * Tokyo Döviz Piyasası’nda 31 Mart 2014’te ilan edilen 1 USD = 103
Yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

