CAMERA IP ĐẶC BIỆT

DS-2CD4125FWD-IZ

DS-2CD4525FWD-IZ

Camera IP bán cầu thông minh 2MP trong nhà - chống ngược sáng thực WDR 140dB
■Độ phân giải: 2Megapixel ( 1920 x 1080 ) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, tối đa 60fps@1080P , hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
■Ống kính 2.8 - 12mm. Điều khiển Ống kính từ xa qua phần mềm hoặc điện thoại.
■Độ nhạy sáng cao: 0.005 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.
Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
Kết nối mạng có dây RJ45. Cổng Audio/Alarm In/Out. Hỗ trợ cổng CVBS
Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng thực WDR 140dB, Cắt lọc hồng
ngoại ICR . Hỗ trợ các tính năng BLC, HLC, ROI . Tự chuyển chế độ ngày/đêm. .
■Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF/PSIA
■Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE (802.3af) .
Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66
Chuẩn bảo vệ chống va đập IK10
Dải nhiệt hoạt động rộng :( -30°~60°)
■Tính năng thông minh: Phát hiện xâm nhập vùng, vượt hàng rào ảo, phát hiện thay
đổi cảnh, phát hiện khuôn mặt, phát hiện lỗi âm thanh, phát hiện di chuyển vật thể,
hành lý vô chủ...
■Hỗ trợ Online 20 user max ,phần mềm trên điện thoại IVMS-4500 . Miễn phí 1 host
chính hãng trọn đời sản phẩm.
Camera IP bán cầu thông minh 2MP ngoài trời - chống ngược sáng thực WDR 140dB
■Độ phân giải: 2Megapixel ( 1920 x 1080 ) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, tối đa 60fps@1080P , hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
■Ống kính 2.8 - 12mm. Điều khiển Ống kính từ xa qua phần mềm hoặc điện thoại.
■Độ nhạy sáng cao: 0.005 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.
Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
Kết nối mạng có dây RJ45. Cổng Audio/Alarm In/Out. Hỗ trợ cổng CVBS
Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng thực WDR 140dB, Cắt lọc hồng
ngoại ICR . Hỗ trợ các tính năng BLC, HLC, ROI, Defog. Tự chuyển chế độ
ngày/đêm. .
■Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF/PSIA
■Nguồn cấp 12V DC, 24V AC hoặc PoE (802.3af) .
Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66
Chuẩn bảo vệ chống va đập IK10
Dải nhiệt hoạt động rộng :( -30°~60°)
■Tính năng thông minh: Phát hiện xâm nhập vùng, vượt hàng rào ảo, phát hiện thay
đổi cảnh, phát hiện khuôn mặt, phát hiện lỗi âm thanh, phát hiện di chuyển vật thể,
hành lý vô chủ...
■Hỗ trợ Online 20 user max ,phần mềm trên điện thoại IVMS-4500 . Miễn phí 1 host
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Camera IP trụ hồng ngoại thông minh 2MP ngoài trời - chống ngược sáng thực WDR
140dB
■Độ phân giải: 2Megapixel ( 1920 x 1080 ) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, tối đa 60fps@1080P , hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
■Ống kính 2.8 - 12mm. Điều khiển Ống kính từ xa qua phần mềm hoặc điện thoại.
■Độ nhạy sáng cao: 0.005 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.
Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
Kết nối mạng có dây RJ45. Cổng Audio/Alarm In/Out. Hỗ trợ cổng CVBS
Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng thực WDR 140dB, Cắt lọc hồng
ngoại ICR . Hỗ trợ các tính năng BLC, HLC, ROI . Tự chuyển chế độ ngày/đêm. .
■Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF/PSIA
■Nguồn cấp 12V DC, 24V AC hoặc PoE (802.3af) .
Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67
Chuẩn bảo vệ chống va đập IK10
Dải nhiệt hoạt động rộng :( -40°~60°) - có máy sưởi cho môi trường nhiệt độ lạnh
■Tính năng thông minh: Phát hiện xâm nhập vùng, vượt hàng rào ảo, phát hiện thay
đổi cảnh, phát hiện khuôn mặt, phát hiện lỗi âm thanh, phát hiện di chuyển vật thể,
hành lý vô chủ...
DS-2CD4A26FWD-IZH Tính năng nhận dạng biển số xe
Camera IP trụ hồng ngoại thông minh 2MP ngoài trời - chống ngược sáng thực WDR
140dB
■Độ phân giải: 2Megapixel ( 1920 x 1080 ) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, tối đa 60fps@1080P , hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
■Ống kính 2.8 - 12mm. Điều khiển Ống kính từ xa qua phần mềm hoặc điện thoại.
■Độ nhạy sáng cao: 0.005 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.
Tính năng hồng ngoại thông minh, tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m
Kết nối mạng có dây RJ45. Cổng Audio/Alarm In/Out. Hỗ trợ cổng CVBS
Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng thực WDR 140dB, Cắt lọc hồng
ngoại ICR . Hỗ trợ các tính năng BLC, HLC, ROI . Tự chuyển chế độ ngày/đêm. .
■Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF/PSIA
■Nguồn cấp 12V DC, 24V AC hoặc PoE (802.3af) .
Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67
Chuẩn bảo vệ chống va đập IK10
Dải nhiệt hoạt động rộng :( -40°~60°) - có máy sưởi cho môi trường nhiệt độ lạnh
■Tính năng thông minh: Phát hiện xâm nhập vùng, vượt hàng rào ảo, phát hiện thay
đổi cảnh, phát hiện khuôn mặt, phát hiện lỗi âm thanh, phát hiện di chuyển vật thể,
hành
lý vô chủ...
DS-2CD4A26FWD-IZHS
Tính năng nhận dạng biển số xe
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DS-2CD6426F-50
(4mm)(2m)

DS-2CD6986F-H

Camera IP giám sát ATM - thân camera và ống kính tách rời, kết nối bằng cáp
■Độ phân giải: 2Megapixel ( 1920 x 1080 ) , Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan
CMOS, tối đa 30fps@1080P , hỗ trợ 3 luồng dữ liệu
■Ống kính 4mm @F2.0,16mm @F1.8,góc nhìn:103° (4mm),25°(16mm)
■Độ nhạy sáng cao: 0.002 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.
Kết nối mạng có dây RJ45. Cổng Audio/Alarm In/Out.
Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Hỗ trợ các tính năng BLC, HLC, ROI, Defog. Tự
chuyển chế độ ngày/đêm.
■Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. . Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF/PSIA
■Có tùy chọn cáp 2m hoặc 8m giữa phần ống kính và thân camera
■Nguồn cấp 12V DC
Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66 cho phần ống kính
Dải nhiệt hoạt động rộng :( -30°~60°)
■Tính năng thông minh: Phát hiện xâm nhập vùng, vượt hàng rào ảo,
■Phần mềm trên điện thoại IVMS-4500 . Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản
Camera IP Dome nhìn toàn cảnh, gồm 4 ống kính cho góc nhìn ngang 180 độ 7.3 MP
■ Độ phân giải: 7.3 Megapixel ( 4096 × 1800 ) , Cảm biến: 1/1.8" Progressive Scan
CMOS
■ Ống kính 4x5mm. Độ nhạy sáng cực cao: 0.002 Lux@F2.2 (Pan: 180°, Tilt:78.4°) ;
■ Kết nối mạng có dây RJ45. Cổng Audio/Alarm In/Out. Chống nhiễu kỹ thật số 3D
DNR, Chống ngược sáng kỹ thật số Digital WDR, Cắt lọc hồng ngoại ICR, Tự chuyển
chế độ ngày/đêm, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR , Chức năng nâng cao hình
ảnh: BLC/3D DNR/ROI. Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66. Chống va đập chuẩn IK10
■ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối
ONVIF. Nguồn cấp 12V DC/ 24 V AC hoặc PoE (802.3af) . ■ Dải nhiệt hoạt động
rộng :( -30°~60°)
■ Hỗ trợ Online 20 user max , IVMS-4500 mobile software.
Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo,
chống sương mù
Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.

DÒNG CAMERA IP SPEED DOME
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DS-2DF5274-AEL

DS-2DF6236-AEL

■ Độ phân giải: 1.3 Megapixel ( 1280x960 ) 4.3-86.0mm, 20x, Cảm biến: 1/3"
Progressive Scan CMOS
Độ nhạy sáng cao 0.02 lux
■Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu, Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng thực
WDR
chức năng bù ngược sáng (BLC).che vùng riêng tư (Privacy Masking),Tính năng theo
dõi thông minh Smart Tracking , phát hiện thông minh
■Kết nối có dây RJ45. Cổng Video BNC 1; Tích hợp cổng cắm Audio in/out. Tích
hợp cổng báo động 7 ngõ vào/2 ngõ ra. Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa
128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.
■Tiêu chuẩn ngoài trời IP66, chống sét TVS 4,000V
■Nguồn cấp 24V AC đi kèm hoặc Hi-PoE. Khả năng hoạt động trong môi trường 40°C ~ 65°C
■ Hỗ trợ tối đa 20 người truy cập cùng lúc , IVMS-4500 mobile software. Miễn phí 1
host chính hãng trọn đời sản phẩm.
Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua chuột, phần mềm hoặc bằng bàn điều khiển
network ( DS-1100 KI). Qua đầu ghi dùng bàn điều khiển DS-1005KI. Lưu ý : không
hỗ trợ cổng RS485 ■ Chưa có chân đế nếu lấy chân đế DS 1602ZJ cộng thêm:
550.000 đồng
■ Độ phân giải: 2 Megapixel ( 1920x1080 ) ống kính 5.7-205.2 mm, 36x , Cảm biến:
1/3" Progressive Scan CMOS
Độ nhạy sáng cao 0.002 lux
■Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu, Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng thực
WDR
chức năng bù ngược sáng (BLC).che vùng riêng tư (Privacy Masking),Tính năng theo
dõi thông minh Smart Tracking , phát hiện thông minh, chống rung kỹ thuật số EIS,
chống sương mù
■Kết nối có dây RJ45. Cổng Video BNC 1; Tích hợp cổng cắm Audio in/out. Tích
hợp cổng báo động 7 ngõ vào/2 ngõ ra. Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa
128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.
■Tiêu chuẩn ngoài trời IP67, chống sét TVS 4,000V , chống va đập chuẩn IK10
■Nguồn cấp 24V AC đi kèm hoặc Hi-PoE. Khả năng hoạt động trong môi trường 40°C ~ 65°C
■ Hỗ trợ tối đa 20 người truy cập cùng lúc , IVMS-4500 mobile software. Miễn phí 1
host chính hãng trọn đời sản phẩm.
Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua chuột, phần mềm hoặc bằng bàn điều khiển
network ( DS-1100 KI). Qua đầu ghi dùng bàn điều khiển DS-1005KI. Lưu ý : không
hỗ trợ cổng RS485 ■ Chưa có chân đế nếu lấy chân đế DS 1602ZJ cộng thêm:
550.000 đồng
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DS-2DF8236I-AELW

Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2MP 1.3 MP ( quay quét), tầm xa hồng ngoại
200m
■ Độ phân giải: 2 Megapixel ( 1920x1080 ) ống kính 5.7-205.2 mm, zoom quang 36x ,
Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
■Độ nhạy sáng cực cao 0.002 lux
■Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu, Chống nhiễu kỹ thật số 3D DNR, Chống ngược sáng thực
WDR
chức năng bù ngược sáng (BLC).che vùng riêng tư (Privacy Masking),Tính năng theo
dõi thông minh Smart Tracking , phát hiện thông minh, chống rung kỹ thuật số EIS,
chống sương mù
■Kết nối có dây RJ45. Cổng Video BNC 1; Tích hợp cổng cắm Audio in/out. Tích
hợp cổng báo động 7 ngõ vào/2 ngõ ra. Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ tối đa
128GB. Hỗ trợ Chuẩn kết nối ONVIF.
■Tiêu chuẩn ngoài trời IP66, chống sét TVS 6,000V , chống va đập chuẩn IK10
■Nguồn cấp 24V AC đi kèm hoặc Hi-PoE. Khả năng hoạt động trong môi trường 40°C ~ 65°C
■ Hỗ trợ tối đa 20 người truy cập cùng lúc , IVMS-4500 mobile software. Miễn phí 1
host chính hãng trọn đời sản phẩm.
Điều khiển PAN/TIL/ZOOM qua chuột, phần mềm hoặc bằng bàn điều khiển
network ( DS-1100 KI). Qua đầu ghi dùng bàn điều khiển DS-1005KI. Lưu ý : không
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ĐẦU GHI HÌNH IP

DS-7732NI-I4/16P

Đầu ghi hình IP camera 32 kênh - 16 cổng cấp nguồn POE
■ Hỗ trợ chuẩn nén video H.264+ .Độ phân giải ghi hình lên tới 12MP
■ 1 Cổng ra HDMI độ phân giải đến 4K và 1 VGA với độ phân giải 1920X1080P.
■Xem lại đồng thời 16 kênh. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream(Cho phép đặt ở
chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất ).
■ 2 cổng mạng 10/100/1000Mbps, 1 cổng USB 3.0 , 1 cổng USB 2.0, 16 cổng vào và 4
cổng ra báo động .
■Độ phân giải ghi / xem lại tối đa 12MB
■Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Kèm chuột và điều khiển từ xa.
■Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 người truy cập
■Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.

Có sẵn
hàng mẫu

Đầu ghi hình IP camera 64 kênh - hỗ trợ 16 ổ cứng SATA
■ Hỗ trợ chuẩn nén video H.264+ .Độ phân giải ghi hình lên tới 12MP
■ 2 cổng VGA/2 cổng HDMI, riêng HDMI 1 hỗ trợ độ phân giải 4K
■Xem lại đồng thời 16 kênh. Hai luồng dữ liệu độc lập Dual Stream(Cho phép đặt ở
chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng thông số tối ưu nhất ).
■ 2 cổng mạng 10/100/1000Mbps, hỗ trợ RAID 0,1,5,10.
■1 cổng USB 3.0 , 1 cổng USB 2.0, 16 cổng vào và 4 cổng ra báo động , 1 cổng RS-485
cho bàn điều khiển, 1 cổng eSATA
■Độ phân giải ghi / xem lại tối đa 12MB
■Hỗ trợ 16 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB. Kèm chuột và điều khiển từ xa.
■Hỗ trợ xem đồng thời tối đa 128 người truy cập
■Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.

Liên hệ

24 tháng

Có sẵn
hàng mẫu

Liên hệ

24 tháng

Có sẵn
hàng mẫu

DS-KAW50-1

Bộ cấp nguồn cho Door Station
■ Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải và bảo vệ quá điện áp điện.
■ Đầu vào 100-240VAC, đầu ra 12VDC 4.17A
■ Làm mát không khí tự nhiên.
■ Chỉ thị đèn LED, ■ Nhiệt độ làm việc : -10 độ C đến 70 độ C
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DS-KD8102-V

Cảm biến CMOS 1.3MP , hỗ trợ đèn chiếu sáng ban đêm
1280 x 720 @ 25 fps, WDR góc nhìn 120°
Màn TFT LCD 3.5" 480x320
Hỗ trợ 8/4 ngõ vào/ra báo động
Hỗ trợ báo động cửa từ, báo động cậy phá
Tích hợp 1 đầu đọc thẻ
Tính năng tự động upload hình ảnh người mở cửa lên FTP Server hoặc qua phần
mềm.
Nguồn 12VDC hoặc dùng bộ chia của hãng Hikvision
Nhiệt độ hoạt động: -40° C to +70° C
Tiêu chuẩn ngoài trời IP65
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DS-KM8301-A

Điện thoại báo vệ hệ IP VIDEO INTERCOM
Camera CMOS 0.3MP
Hiển thị video 1280x720, 12fps
Màn hình TFT LCD 7", 1024x600
Hỗ trợ phím cảm ứng, phím vật lý
1 cổng RJ45, 1 cổng USB
Ngõ vào báo động 4 ngõ vào bật/tắt , 4 ngõ ra bật tắt/ 2 ngõ ra rơle
Nguồn 12VDC
Chất liệu Plastic
Kích thước 436 mm × 215 mm × 36 mm

DS-9664NI-I16

CHUÔNG HÌNH HIKVISION

ĐẦU LỌC THẺ HIKVISION
Liên hệ

24 tháng

Có sẵn
hàng mẫu

DS-K1101M

■ Nguồn 12 VDC, ≤6W
■ Khoảng cách nhận thẻ 30 đến 50mm, tần số đọc 13.56MHz, Chip xử lý 32
bit, có âm báo khi thao tác
■ Cài đặt ID cho đầu đọc bằng DIP Switch trên Main
■ Kích thước 132.0×92.3×20.5mm ,
■ Chuẩn giao thức kết nối RS485 và Wiegand (W26/ W34)

Liên hệ

24 tháng

Có sẵn
hàng mẫu

DS-K1101MK

■ Nguồn 12 VDC, ≤6W
■ Khoảng cách nhận thẻ 30 đến 50mm , tần số đọc 13.56MHz, Chip xử lý 32
bit, có âm báo khi thao tác
■ Cài đặt ID cho đầu đọc bằng DIP Switch trên Main
■ Kích thước 132.0×92.3×20.5mm
■Chuẩn giao thức kết nối RS485 và Wiegand (W26/ W34), Có thêm phím ấn,
12 phím (0 to 9, *, #)

Liên hệ

24 tháng

Có sẵn
hàng mẫu

DS-K1102M

■ Nguồn 12 VDC, ≤6W
■ Khoảng cách nhận thẻ 30 đến 50mm,tần số đọc 13.56MHz, Chip xử lý 32
bit, có âm báo khi thao tác
■ Cài đặt ID cho đầu đọc bằng DIP Switch trên Main
■ Kích thước 121×86.5×14mm,
■ Chuẩn giao thức kết nối RS485 và Wiegand (W26/ W34), tần số hoạt động
13.56MHz,
■Thiết kế chống bụi và chống thấm nước, Chuẩn bảo vệ IP 64

Liên hệ

24 tháng

Có sẵn
hàng mẫu

DS-K1102MK

■ Nguồn 12 VDC, ≤6W
■ Khoảng cách nhận thẻ 30 đến 50mm,tần số đọc 13.56MHz, Chip xử lý 32
bit, có âm báo khi thao tác
■ Cài đặt ID cho đầu đọc bằng DIP Switch trên Main ■ Kích thước
121×86.5×14mm Chuẩn giao thức kết nối RS485 và Wiegand (W26/ W34), Có
thêm phím ấn, 12 phím (0 to 9, *, #), Thiết kế chống bụi và chống thấm nước,
Chuẩn bảo vệ IP 64
■ Nguồn 12 VDC, ≤6W
■ Khoảng cách nhận thẻ 30 đến 50mm,tần số đọc 13.56MHz, Chip xử lý 32
bit, có âm báo khi thao tác
■ Cài đặt ID cho đầu đọc bằng DIP Switch trên Main ■ Kích thước
118×76×23mm ■Chuẩn giao thức kết nối RS485 và Wiegand (W26/ W34),
■Thiết kế chống bụi và chống thấm nước, Chất liệu vỏ kẽm hợp kim (cấp
bảo vệ vật liệu IK 10)

Liên hệ

24 tháng

Có sẵn
hàng mẫu

DS-K1104M

DS-K1104MK

■ Khoảng cách nhận thẻ 30 đến 50mm,tần số đọc 13.56MHz, Chip xử lý 32
bit, có âm báo khi thao tác
■ Cài đặt ID cho đầu đọc bằng DIP Switch trên Main
■ Kích thước 118×76×23mm
■Chuẩn giao thức kết nối RS485 và Wiegand (W26/ W34),
■Có thêm phím ấn, 12 phím (0 to 9, *, #),
■Thiết kế chống bụi và chống thấm nước, Chất liệu vỏ kẽm hợp kim (cấp
bảo vệ vật liệu IK 10)

Để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất!

Vui lòng để lại tin nhắn hoặc gửi yêu cầu cho tôi theo thông tin phía dưới, tôi sẽ liên hệ lại. Thanks,

Liên hệ

24 tháng

Có sẵn
hàng mẫu

