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Prezentacja firmowa

System obserwacyjny SDK-315-CD1

SDK-315-CD1 to zintegrowany 4-kana owy 

system obserwacyjny z monitorem 15” i cyfro-

wym rejestratorem wizji i fonii w jednej obu-

dowie. Potrafi rejestrowa  jednocze nie sy-

gna y wizyjne z 4 kamer. Rejestracja mo e

odbywa  si  na kilka sposobów: w trybie ci -

g ym, po wykryciu ruchu w polu widzenia 

kamery, przy zadzia aniu dodatkowych czuj-

ników lub wed ug harmonogramu ustalonego 

przez u ytkownika. Wchodz ca w sk ad ze-

stawu kamera jest odporna na dzia anie czyn-

ników atmosferycznych oraz wyposa ona 

w wewn trzne systemy automatyki poprawia-

j ce jako  obrazu. Istotn  zalet    jest mo li-

wo   zdalnego dost pu przez  Internet (tak e

w telefonie komórkowym) i automatyczne po-

wiadamianie (e-mail, sms).

W a ciwo ci systemu SDK-315-CD1:

 Wbudowany dysk twardy 500GB SATA 2

 Ekran LCD 15”  z  dzielnikiem obrazu 

 Kompresja H.264 (czas zapisu od 5 1/2 doby 

do 3 lat) 

 Mo liwo  jednoczesnej obserwacji, stero-

wania, rejestracji, archiwizacji i odtwarzania

 Obs uga zdalnie sterowanych kamer PTZ

 Menu ekranowe w j zyku polskim

 Ochrona dost pu (3 poziomy hase )

 Kolorowa kamera dzie /noc (SDC-CD1) 

z przetwornikiem obrazu CCD 1/4” firmy 

SONY, z cyfrow  obróbk  obrazu (DSP) i sys-

temami automatyki (ESC, AGC, BLC).

 4 wej cia/2 wyj cia alarmowe

Mini-systemy obserwacyjne: SDK-107-CD1 

(przewodowy) i SDK-107-RS1 (bezprzewodo-

wy)

S  to proste i atwe w monta u 2-kana owe

systemy obserwacyjne. Pozwalaj  szybko za-

bezpieczy  wybrany obszar, zarówno we-

wn trz, jak i na zewn trz budynków. Oba 

systemy posiadaj  monitory z prze czanym 

formatem obrazu 16:9/4:3. Funkcjami moni-

torów i parametrami obrazu mo na sterowa

z panelu przedniego lub pilotem, za pomoc

menu ekranowego. Monitory i kamery przy-

stosowane s  do monta u w dowolnym miej-

scu – na biurku, cianie, suficie.

W a ciwo ci mini-systemu SDK-107-CD1:

 Monitor LCD  7” wyposa ony w 2 wej cia 

przewodowe audio/wideo

 Wbudowany prze cznik wej

 W komplecie kolorowa kamera zewn trzna 

dzie /noc (SDC-CD1) z przetwornikiem obra-

zu CCD 1/4” firmy SONY, z cyfrow  obróbk

obrazu (DSP) i systemami automatyki (ESC, 

AGC, BLC) z uchwytem i przewodem po cze-

niowym 18 m.

W a ciwo ci mini-systemu SDK-107-RS1:

 Monitor LCD 7” 

 2 kana y radiowe (2,4GHz) transmisji obra-

zu kolorowego i  d wi ku z kamer

 1  wej cie przewodowe audio/wideo

 Wbudowany prze cznik sekwencyjny 

wej

 W komplecie 2 kolorowe kamery dzie /noc 

z przetwornikiem obrazu CMOS 1/3” firmy 

SHARP, z mikrofonem, czujk  PIR i uchwy-

tem monta owym

 Mo liwo  sta ego wy wietlania obrazu 

albo w przypadku wykrycia przez czujki PIR 

ruchu w polu widzenia kamer

Wyposa enie opcjonalne do wszystkich 

w/w systemów: kamery zewn trzne SDC-CD1  

i wewn trzne sufitowe SDC-CD6.
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Firma WIDAL z Warszawy, znany dostawca wideodomofonów jednolokator-

skich rozszerzy  ostatnio swoj  ofert  o nowoczesne zintegrowane systemy 

obserwacyjne. S  to zarówno proste zestawy przewodowe i bezprzewodowe 

jak i z o one systemy zawieraj ce w jednej obudowie monitor, cyfrowy reje-

strator wizji, dzielnik obrazu i serwer internetowy. Systemy te charakteryzuj

si  wysok  funkcjonalno ci , estetyk , atwo ci  obs ugi i prostot  monta u. 

U ytkownik otrzymuje pe ny system i nie musi si  martwi  o skompletowanie 

jego elementów i ich kompatybilno . Systemy zalecane s  do ochrony ma-

ych obiektów typu dom, sklep, biuro czy parking.
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