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1. Vývoj technológie
Väčšina kriminálnych činov sa deje v noci
Viac ako 70% kriminálnych činov sa udeje počas noci. Cieľom
spoločnosti HikVision je poskytnúť čo možno najpodrobnejšie
informácie o podozrivých osobách a vozidlách ako napríklad výška
a farba oblečenia podozrivých osôb; evidenčné číslo vozidiel; farba
a značka vozidla. Do roku 2013 používala 1. generácia kamier
štandardný IR prísvit na zlepšenie kvality obrazu v slabých
svetelných podmienkach. V roku 2013 uviedol HikVision na trh 2.
generáciu kamier - DarkFighter. Odvtedy neustále pracujeme na
zvýšení jasu obrazu, znížení šumu, optimalizácii farebného podania
a celkovom zvýšení kvality obrazu. Vďaka neustálej snahe o pokrok
v oblasti kamerových systémov Vám prinášame 3. generáciu kamier
značky HikVision - DarkFighterX. Nová generácia kamier poskytuje
bezkonkurenčnú kvalitu obrazu aj v najhorších svetelných
podmienkach.

DARKFIGHTER X PRICHÁDZA!
Kamery DarkFighterX pracujú na princípe sietnicového snímania - nezávislého snímania farby a jasovej zložky. Tento princíp
spracovania obrazu využíva ľudské oko.
Séria kamier DarkFighterX využíva dva snímacie čipy, jeden sníma čierno/biely obraz vrátane IR zložky svetelného spektra na
zabezpečenie najvyššej možnej úrovne jasu a druhý sníma viditelné svetelné spektrum, čím získava informácie o farebnom zložení
snímaného priestoru. Následne po zosnímaní sa oba obrazy zlúčia do jedného snímku, ktorý sa vyznačuje vysokou hodnotou jasu,
ostrosťou a plne farebným podaním.
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2. Technické základy
BI-spektrálna technológia

Viditeľné svetlo

IR svetlo

Revolučná technológia pre prostredie s veľmi nízkou hladinou osvetlenia
2X Snímacie senzory

25X OPTICKÝ ZOOM

Až 25x optický zoom,
nestratíte žiadny detail

Patentovaný dizajn,
jeden senzor pre IR
svetlo, jeen senzor pre
viditelné svetlo

Sensors

Zoom

1X OBJEKTÍV
Jeden objektív
pre dva druhy
svetla

2X Spektrum
Patentovaná bi-spektrálna
technológia spája IR
a viditeľné svetlo do
jedného obrazu
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EXCELENTNÝ VÝKON

Image

Lenses

Spectrums

Bitrate

Bezkonkurenčná kvalita
obrazu cez deň aj v noci

EXTRÉMNE NÍZKY DÁTOVÝ
TOK A NÁROKY NA
ÚLOŽISKO
Podpora extrémne úspornej
kompresie H.265+

3.VÝKON
Vnútorné podmienky
Ostrý obraz bez rozmazávania.

Verné
farby

Žiadne
zanechané
stopy

Vonkajšie podmienky
DarkFighterX poskytuje jasný obraz aj v noci.
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4.PREHĽAD FUNKCIÍ
DARKFIGHTERX SÉRIA
Model

DS-2DF8225IH-AEL, DS-2CD5028FWD/E-IRA
Dizajn s jedným objektívom

Dva snímacie senzory

Plne farebný obraz celých 24
hodín

Citlivosť vo farbe 0.001Lux

25x optický zoom

Rozlíšenie 2MPx

Krytie IP66

Dosvit IR 200m/100m

Auto tracking (PTZ) Smart
funkcie

Podpora kompresie H.265+/H.265/H.264

Premeňte noc na farebný deň!

Súvisiace produkty
Zariadenie

Model

Funkcie

Klasické NVR

Živý obraz, záznam, prehrávanie, konfigurácia
parametrov

Klasické CVR

Živý obraz, záznam, CVR prehrávanie

Klasický Dekodér

Živý obraz, dekódovanie a zobrazenie na TV
stene

iVMS 4200

Živý obraz, záznam, prehrávanie, konfigurácia
parametrov

PTZ konzola

DS-1602ZJ-P, Nástenná konzola DS-1661ZJ-P,
Stropná konzola

Konzola pre kompaktnú kameru

DS-1293ZJ, Nástenná konzola DS-1269ZJ,
Stropná konzola

NVR VMS

Príslušenstvo
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5. NÁVRH SPOLUPRÁCE

Potenciálny partner

Po zvážení bude
odoslaný uvítací balík
spolu s návrhom
obchodnej
spolupráce.

Online požiadavka
prostredníctvom
portálu partnera

S oficiálnym spustením integračného
partnerského programu Hikvision s
radosťou ponúkame príležitosť pre
rozsiahlu spoluprácu medzi spoločnosťou
Hikvision
a
jej
technologickými
partnermi. Našim úsilím je využitie
schopnosti kombinovať svoje siete s
cieľom vytvoriť spoločnú hodnotu a
získať vedúce postavenie na trhu.

Keď sa pripojíte k tomuto programu ako strategický partner spoločnosti Hikvision, budete mať prístup k množstvu technických a
obchodných zdrojov. Taktiež dostanete okamžitý prístup do celej našej obchodnej organizácie. Významnou súčasťou nášho programu
je efektívna online komunikácia s našimi technickými tímami, ako aj nástroje na plánovanie aktivít na trhu.

Marketing

Technická podpora

• Odporúčanie pre partnerov v
globálnej sieti Hikvision
• Spoločné výstavné príležitosti
• Spoločné úspechy
• Globálne tlačové správy
• Prezentácia v sociálnych médiách
• Možnosť vytvorenia vlastnej
značky
• materiály produktu Hikvision

-

Kvalifikovaná integračná služba
Vyhradená podpora rozvoja
integrácie
Prioritná služba integrácie
Hĺbkové školenia

Rozvoj Podnikania
- Pravidelné možnosti rozvoja
obchodnej siete
- Vyhradené partnerstvo v rámci
obchodných záležitostí
- Možnosti zdieľania projektov

6. MOŽNOSTI VYUŽITIA
Kamery série DarkFighterX nájdu svoje využitie všade, kde je kritickou požiadavkou farebné snímanie priestoru aj počas noci.
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