
DX0211-IP
Ön előnyei

A DuraVision DX0211-IP ideális megoldás videofalakhoz és
többmonitoros biztonsági rendszerekhez. A kompakt kivitelű ké-
szülék nagy teljesítményű dekódolást és rugalmasan szabályoz-
ható videokezelést nyújt. A dekóderdoboz gyorsan és egysze-
rűen hozzácsatlakoztatható a kívánt IP kamerához, a szükséges
felvételek pedig közvetlenül a csatlakoztatott monitoron is meg-
jeleníthetők. Az egyszerű üzembe helyezés, valamint a hely- és
költségtakarékos üzemeltetés érdekében nem szükséges számí-
tógép, szoftver vagy egyéb hardvereszköz a használatához. Az
érzékeny jellegű vizuális adatok kezeléséhez szükséges beren-
dezések alacsony számának köszönhetően jelentős mértékben
kiküszöbölhetők a hagyományos rendszerekre jellemző hibale-
hetőségek.

 Az IP térfigyelő kamerák csatlakoztatása és a külön-
böző videofolyamok megjelenítése nem igényli számí-
tógép használatát

 A 4K UHD képminőségen kívül a különböző Full HD
videofelvételek egyidejű megjelenítését is támogatja

 Akár 48 különböző videofolyam egyidejű feldolgozá-
sára is alkalmas, nagy teljesítményű dekódoló techno-
lógia

 A beállítások és az eseményalapú visszajelzések
gyors és egyszerű módosítását is lehetővé tevő inter-
netes kezelőfelület és API alkalmazásprogramozási
felület

 Nagyfokú adatbiztonsággal párosuló valós idejű
megjelenítés

 Támogatott kamerakezelő protokollok: ONVIF, Pana-
sonic és Axis VAPIX

 RTSP kezelőszervek támogatása

 Mindegyik 2 HDMI kimenet 4K UHD-ig terjed, 60 Hz-
en
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Integrált megoldás

A DuraVision DX0211-IP gyorsan és egyszerűen hozzácsatla-
koztatható a kívánt IP kamerához, a szükséges felvételek pedig
közvetlenül a csatlakoztatott monitoron is megjeleníthetők. Az
egyszerű üzembe helyezés, valamint a hely- és költségtakaré-
kos üzemeltetés érdekében nem szükséges számítógép, szoftver
vagy egyéb hardvereszköz a használatához. Az érzékeny jel-
legű vizuális adatok kezeléséhez szükséges berendezések ala-
csony számának köszönhetően jelentős mértékben kiküszöbölhe-
tők a hagyományos rendszerekre jellemző hibalehetőségek.

Innovatív dekódoló technológia dekóderdoboz kivitelben

A DuraVision DX0211-IP egy olyan, külső dekóderdoboz,
amely az EIZO egyedülálló IP-dekódoló monitorjaira jellemző
innovatív dekódoló technológiát nyújtja a felhasználók számára.
A különböző IP kamerák felvételeit dekódoló és tömörítő készü-
lékkel valós időben tekinthetők meg a videók. Az eltérő méretű
és felbontású monitorokkal is nagyszerűen felhasználható készü-
lék videofalakhoz és többmonitoros rendszerekhez különösen
ideális választás.

Videodekódolás

A H.265 (HEVC), valamint H.264 és MJPEG kodekek dekódo-
lására is alkalmas DuraVision DX0211-IP a valós idejű megje-
lenítésnek köszönhetően bármilyen helyzet gyors kiértékelését
lehetővé teszi. A kiemelkedő képfrissítési frekvenciát (fps – kép-
kocka/másodperc) nyújtó dekódoló technológia használatával
pedig a nagy felbontású videók is tökéletes minőségben jelenít-
hetők meg. A készülékkel akár 16 különböző, Full HD (1920 x
1080) felbontású videofelvétel is egyidejűleg jeleníthető meg a
monitoron, állandó, 20 fps képfrissítési frekvenciával.

3840 x 2160 / 20 fps
Példa különböző felbontásoknál

elérhető képfrissítési frekvenciákra.

1920 x 1080/ 20 fps
Példa különböző felbontásoknál

elérhető képfrissítési frekvenciákra.

1280 x 720 / 15 fps
Példa különböző felbontásoknál

elérhető képfrissítési frekvenciákra.
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IP kamerák felvételeinek valós idejű megjelenítése

A videofelvételek valós idejű megjelenítése érdekében a kívánt
IP kamerák közvetlenül csatlakoztathatók hozzá a DuraVision
DX0211-IP készülékhez, szükségtelenné téve ezzel a decentra-
lizált videofelvételi rendszerek használatát, például a felvételek
videokamerára mentését vagy a felhőalapú archiválást. Ez kü-
lönösen olyan esetekben hasznos, amikor szükségessé válik a
videók valós idejű megjelenítése, a felvételek mentése azonban
nem megengedett.

Akár 48 IP kamera is regisztrálható

Az internetes kezelőfelületen keresztül elérhető, felhasználóba-
rát Videokamera-regisztrációs listájának köszönhetően a Dura-
Vision DX0211-IP dekóderdoboz akár 48 különböző, többek
között 4K felbontású IP kamera regisztrálását is lehetővé teszi. A
videokamerák automatikus felismerésére is alkalmas készüléken
manuálisan is végrehajtható a regisztráció, a különböző beállí-
tások pedig gyorsan és egyszerűen, akár a központi munkaállo-
máson keresztül is elvégezhetők.

Biztonságos befektetés a több mint 250 különböző
kameratípus támogatásának köszönhetően

A DuraVision DX0211-IP az ONVIF Profile S, Axis VAPIX és Pa-
nasonic protokollok szerint működő videokamerák támogatásá-
val rugalmassá teszi az üzembe helyezést, és széles körű kom-
patibilitást kínál. Ezenkívül az RTSP-n keresztüli közvetlen kap-
csolat is elérhető (Direct URI).

A kamera-kompatibilitással kapcsolatos részleteket is találja.

4K felbontás

A DuraVision DX0211-IP alapfelszereltségéhez tartozó két
HDMI kimeneten keresztül továbbított 4K UHD felbontású
(3840 x 2160) jelek akár 2 különböző monitoron is megjelenít-
hetők. Ez a különböző, például Full HD és 4K felbontású kijel-
zőkből álló rendszerek rugalmas használatát is lehetővé teszi a
felhasználók számára.

Képrögzítést lehetővé tevő szekvenciális kijelző

A szekvenciális képmegjelenítésnek köszönhetően a felhasználó
által kiválasztott videofolyam a többi kép megváltoztatásakor
is statikus marad. Így a kívánt kamerafelvétel mindig szem előtt
marad, miközben egyéb területek is megfigyelhetők.

Jellemzők
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Beállítható képernyő-elrendezés

A felhasználóbarát internetes kezelőfelületen keresztül hétféle
alapértelmezett módon állítható be a videofelvételek elrende-
zése, akár 32 video képek megjelenítését is lehetővé téve ez-
zel. Az egyéni igények kielégítése és a rugalmas felhasználás ér-
dekében azonban akár teljes mértékben személyre is szabható
az egyes monitorokon megjelenítendő képernyők elrendezése.
A videókat megjelenítő ablakok egyesítésével a fontosnak tar-
tott területekre összpontosíthat, megosztásukkal pedig részlete-
sebb módon tekintheti meg a kívánt tartalmat. A videofelvételek
az eredeti képarány szerint, vagy a testre szabott felületet teljes
mértékben kitöltve is megtekinthetők.

Akár 32 különböző képernyő egyidejű megjelenítésére is alkalmas, osztott
képernyős nézet

A videokamerák felhasználóbarát PTZ vezérlése

A PTZ beállítások a videokamera-beállítások használata helyett
közvetlenül a videokamera megfelelő képrészén belül végezhe-
tők el. A felhasználóbarát kezelőfelület optimalizálja a kezelést
és hatékonyabbá teszi az felügyeleti tevékenységet.

A PTZ videokamera kiválasztott adatfolyam szerinti közvetlen vezérlése

Parancstovábbítás hálózati eszközökre

Az értesítési ablakon keresztül a felhasználók a valós idejű né-
zetből manuálisan közvetlenül az IP monitorra vagy az egyéb
hálózati eszközökre továbbíthatják a HTTP-parancsokat. Például
egy ajtózár működtetését vagy egy riasztás kikapcsolását köve-
tően visszatérhetnek a megjelenítés eredeti állapotához.

Átfogó partneri kapcsolatok a videokezelő rendszerek
gyártóival

A különböző videokezelő rendszerekkel kapcsolatos kompati-
bilitás és az optimalizált működés előmozdítása érdekében az
EIZO a biztonságtechnikai és felügyeleti megoldásokat kínáló
ipar számos piacvezető szereplőjével együttműködik.

Tudjon meg többet a videókezelő rendszerekkel való integráció-
ról

Jellemzők
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Egyszerűbb használatot lehetővé tevő USB-csatlakozók

A felhasználói felület vagy a webes felhasználói felület vezérlé-
séhez USB egér, billentyűzet vagy joystick csatlakoztatható egy
USB downstream porton keresztül.

A nem kívánt hozzáférés, illetve adatátvitel megakadályozása
érdekében azonban az USB-adathordozók nem támogatottak.

A Plugin-ek igényekhez igazodó fejlesztése

Az EIZO a felhasználók speciális követelményeinek teljesítése
érdekében a Plugin fejlesztése során együttműködik a vezető
videokezelő rendszerek gyártóival.

A széles körben elterjedt videokezelő rendszerek struktúráinak
integrációjával az ügyfelek az EIZO IP-dekódoló készülékeket
egyszerűen beállíthatják, kezelhetik és vezérelhetik a központi
videokezelő rendszer platformján keresztül.

Monitorok távvezérlése
Monitorok távvezérlése

Kameraképek kényelmes
Kameraképek kényelmes nagyítása a

Drag-and-Drop funkcióval

Elrendezés beállítása
A műveletet követően a monitor

automatikus beállítása az
elrendezéshez

Személyre szabható eseményalapú reakciók Alert-to-
Action funkcióval

A DX0211-IP a Web-API alkalmazásprogramozási felületen
keresztül integrálható a biztonsági rendszerekbe. Az API felület
biztonsági hálózaton belüli kommunikáció és riasztásokra tör-
ténő reagálás céljára szolgál. Az IP kameráról, a veszély- vagy
belépés felismerésről vagy a videokezelő rendszerről (VMS –
Video Management System) az IP-dekódoló készülékre továb-
bított riasztásokkal számos különböző funkció aktiválható, így
többek között az elrendezés beállításához, a szöveg megjelení-
téséhez, a kamera beállításához vagy egyéb funkciókhoz szük-
ségesek is.

Ennek az intelligens reakciónak és megjelenítésnek a megvalósí-
tása biztosítja, hogy a kezelők a helyzetekre való gyors reagá-
láshoz megfelelő időben rendelkeznek a leglényegesebb infor-
mációkkal. Az EIZO az Alert-to-Action különböző környezethez
való egyedi beállításához szorosan együttműködik a biztonsági
rendszerek szolgáltatóival és a végfelhasználókkal.

Az EIZO IP-dekódoló készülékek lehetővé teszik az Alert-to-Action különböző
környezethez való egyedi beállítását

Biztonságos hálózati kommunikáció

A biztonságos kommunikáció jegyében HTTPS protokollt támo-
gató DuraVision DX0211-IP monitor hitelesített hozzáférést ga-
rantál az adott hálózaton belül.

Jellemzők
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Alert-to-Action - célzottan és gyorsan a képben

Az Alert-to-Action segít időben megjeleníteni a biztonsági sze-
mélyzet számára releváns képeket a nagy forgalmú területeken
vagy a kritikus infrastruktúrákban. Az erőforrásokra való tekintet-
tel a reagálási képességet racionalizálják, miközben a biztonsá-
got fenntartják például a kórházakban, a tömegközlekedésben
vagy sok más helyen.

Az alkalmazási példákhoz

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Az SNMP egy kommunikációs protokoll a hálózathoz csatla-
koztatott eszközök felügyeletére és vezérlésére. Egy SNMP-me-
nedzserből és egy SNMP-ügynökből áll. Az EIZO IP-dekódoló
megoldások SNMP-ügynökként működnek, és az SNMP-keze-
lőtől küldött kérésre válaszolva visszaadják az eszközre vonat-
kozó információkat, és állapotváltozást jelentenek, ha egy meg-
határozott esemény bekövetkezik. A DuraVision DX0211-IP tá-
mogatja az SNMP v1 és v2c protokollt.

Maszkolás és beállítható virtuális határok

A DuraVision DX0211-IP statikus (adatvédelmi) maszkok és vir-
tuális határok beállítását is lehetővé teszi a valós idejű megte-
kintésre szolgáló munkakörnyezetet használó kezelők számára.
A maszkolással az érintett környezet az alkalmazandó adatvé-
delmi előírásoknak megfelelő módon tartható szemmel. A virtu-
ális határok különösen akkor bizonyulhatnak hasznosnak, ha a
tényleges határok egyébként csak nehezen láthatók át vagy tart-
hatók szemmel. Videofolyamonként egyidejűleg legfeljebb 10
objektum használható, ezek mérete, alakja és színe pedig igény

szerint beállítható. A forrásként szolgáló adatfolyamot mindez
nem érinti. Így a felügyeleti tevékenység megbízható módon, a
vonatkozó adatvédelmi előírások szerint végezhető, az eredeti
adatok pedig külön tárolhatók.

Maszkolás
Példa bankjegykiadó automatánál

alkalmazott adatvédelmi
maszkolásra: 1.: elrejtett bankkártya;

2.: elrejtett billentyűzet

Beállítható virtuális határok
A példában virtuális vonal veszi körül

a megfigyelt utcarészt.

Enterprise licenc

Az igény szerint elérhető Enterprise licenc számos olyan további
funkció és szolgáltatás használatát is lehetővé teszi, amelyek
a speciális felhasználási módokkal kapcsolatos elvárásoknak
is tökéletesen megfelelnek. A licenccel kapcsolatos további
információkért forduljon az EIZO vállalathoz.

Távolról származó valós idejű felvételek megtekintése a
webes felhasználói felületen keresztül

A távoli kezelőállomások monitorain látható élő videofolyamok
valós időben (1fps) jeleníthetők meg a webes felhasználói felüle-
ten keresztül. Mivel a valós idejű megjelenítés a konfiguráláskor
megtekinthető, a telepítési hely felkeresése nélkül ellenőrizhető.

Die Livestream-Ansicht zeigt den aktuellen Bildschirminhalt des ausgewählten IP-
Decoder-Monitors.

Jellemzők
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Felvételek lejátszása

Az IP-kamerák által rögzített videósorozatok gyorsan előhívha-
tók és lejátszhatók. A kamera és a videósorozat egyszerűen ki-
választható a lehúzható menüből.

Panasonic vagy AXIS protokollal rendelkező kamerák támoga-
tása szükséges.

A menü beállítása az élőképben

Az Icon Arranger funkció lehetővé teszi, hogy az Élő nézet me-
nüt az Ön által kiválasztott előre beállított ikonokkal és nevekkel
testre szabja. Ezenkívül legfeljebb hét egyéni elrendezés ment-
hető és adható hozzá az Élő nézet menühöz.Mithilfe der Icon-
Arranger-Funktion lässt sich das Menü in der Live-Ansicht mit Pre-
set-Symbolen Ihrer Wahl anpassen. Zusätzlich lassen sich bis zu
sieben benutzerdefinierte Layout-Presets speichern und zum Live-
Ansichtsmenü hinzufügen.

A megjelenítési beállítások módosításai a célmonitoron láthatók

Portré és fekvő formátum

Szükség esetén a képernyő kijelzője elforgatható a fekvő formá-
tumról a függőleges formátumra.

VMS failover

Az EIZO dekódoló megoldása szükség esetén automatikusan át-
veszi a képmegjelenítést a kívánt elrendezésben, közvetlenül a
kamerafolyamokból. Így tartalékmegoldást kínál, ha - bármilyen
esemény miatt - a VMS már nem indít vagy nem szolgáltat stre-
ameket a képernyőkimenethez. Ez különösen akkor érdekes, ha
a VMS-hez való csatlakozás sérülékeny, például gyenge infra-
struktúra esetén. Vagy ha különleges veszélyek fenyegetnek, és
a VMS leállítása bűncselekmények vagy terrorista akciók közép-
pontjában áll.

Kiesésgátló bővítési licencet igényel. A részletekért forduljon az
EIZO-hoz.

VMS failover nélkül: a videostream
már nem jelenik meg

VMS failover esetén: a videójel
továbbra is közvetlenül az IP-

kameráról érkezik

Jellemzők
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Kapcsolat stabilitása, hozzáférés-szabályozás és titkosítás
a nagyobb biztonság érdekében

SRT (Biztonságos, megbízható szállítás)
Az SRT egy nyílt forráskódú videóátviteli protokoll, amely lehe-
tővé teszi a kiváló minőségű, biztonságos, alacsony késleltetésű
videó továbbítását a nyilvános interneten keresztül. Ideális a vi-
deostreaminghez olyan környezetben, ahol a késleltetés és a kö-
vetkezetes kapcsolat kihívást jelent, például hajókon vagy távoli
helyeken.

LDAP hozzáférés-szabályozás
Az LDAP protokoll támogatása nagyobb biztonságot és hozzáfé-
rés-szabályozást biztosít. A meglévő tartományok és megosztá-
sok így alkalmazhatók az IP-dekódoló termékekhez.

AXIS SRTP titkosítás
Az AXIS SRTP (Secure Real-Time Protocol) az AXIS kamerák
titkosított videófolyamaihoz áll rendelkezésre.

Hatékony helykihasználást lehetővé tevő szerelőlapok

A VOP-01 szerelőlap használatával a DuraVision DX0211-IP
bármilyen, VESA szabvány szerinti monitor* hátlapjához gyor-
san és egyszerűen hozzáerősíthető. Keskeny kialakításának és
kompakt méreteinek köszönhetően a dekóderdoboz a hatéko-
nyabb helykihasználás érdekében tökéletesen hozzárögzíthető
a falra vagy a mennyezetre felszerelt monitorok hátlapjához. Ha
közvetlenül hozzácsatlakoztatja a monitorhoz, rendezettebb mó-
don vezetheti el a kábeleket az adott helyiségben.

* Bizonyos monitoroknál a VESAMP100 szerelőlap is szükséges a VOP-01 lap csatlakoztatáshoz.

Hálózati adapter nélküli tápellátás

PoE+ elosztójának köszönhetően a DuraVision DX0211-IP tápel-
látásához nem szükségesek kábelek és hálózati adapter, így
mindig átlátható és rendezett marad az üzembe helyezésre szol-
gáló helyiség. A PoE+ használatát nem támogató helyiségekhez
egy külön megvásárolható hálózati adapter is elérhető.

DuraVision DX0211-IP Kényelmes üzembe helyezés

Kevés hőt kibocsátó, ventilátor nélküli kivitel

A zajtalan működésű DuraVision DX0211-IP nem használ ven-
tilátort, az alacsony mértékű hőkibocsátás pedig hosszú távú
megbízhatóságot kölcsönöz a számára. A hatékony hőelveze-
tést lehetővé tevő felső szellőzőnyílásoknak köszönhetően huza-
mosabb idejű használatnál sem melegszik fel a dekóderdoboz.

Felső szellőzőnyílások a dekóderdoboz hatékony hűtéséért

Szoftverfrissítések

Az EIZO folyamatosan új funkciókkal látja el IP-dekóder megol-
dásait. Az EIZO fejlesztőcsapata így biztosítja, hogy hatékonyan
és megbízhatóan kínálja a legújabb funkciókat és technikai tá-
mogatást.

A legújabb szoftver letöltése

Jellemzők
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Konzolok (külön megvásárolható kiegészítők)

Két különböző konzol választható az IP-dekódoló kényelmes
elhelyezése érdekében:

A VESAMP szerelőlappal gyorsan és egyszerűen VESA-kom-
patibilissé alakíthatók a (gyorskioldású) FlexStand 4 állvánnyal
rendelkező EIZO monitorok. A VESA szabvány szerinti szerelvé-
nyek a monitorhoz mellékelt állvány eltávolítását és a szerelőlap
megfelelő elhelyezését követően rögzíthetők.

A DuraVision DX0211-IP készülék a hatékonyabb helykihasz-
nálás érdekében VOP-01 típusú eszköz segítségével erősíthető
hozzá a VESA szabványnak megfelelő monitor hátlapjához.
Ha közvetlenül hozzácsatlakoztatja a monitorhoz, rendezet-
tebb módon vezetheti el a kábeleket az adott helyiségben (a
gyorskioldású FlexStand 4 állvánnyal rendelkező monitorokhoz
VESAMP100 használatával rögzíthetők hozzá a VESA szab-
vány szerinti szerelvények).

A DuraVision DX0211-IP-dekóderhez használható opcionális
DVAC-01 hálózati tápegységgel tartós áramellátási megoldást
kínálunk az olyan rendszerekhez, melyek a PoE+ tápellátást nem
támogatják.

1. VESAMP100, 2. VOP-01, 3. DVAC-01

Garantált üzembiztonság a nap 24 órájában

Az éjjel-nappali használatra kifejlesztett, karbantartást nem
igénylő IP-dekódoló készülék megbízható védelmet nyújt a jogo-
sulatlan hozzáféréssel szemben. A használata nem igényel vírus-
kereső programot, biztonsági frissítéseket, operációs rendszerrel
kapcsolatos karbantartást és különféle engedélyezési eljáráso-
kat. Ez jelentősen lecsökkenti a karbantartási igényt, és kiküszö-

böli a felesleges leállásokat és költségeket. A kimagaslóan meg-
bízható készüléket kifejezetten 24 órás üzemeltetésre tervezték.
Az EIZO két év garanciát vállal a készülékre.

Társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó gyártási
folyamatok

Az DX0211-IP készülékeket társadalmilag felelős módon állítják
elő. A gyártási folyamat teljes mértékben mentes a gyermek- és
kényszermunka alkalmazásától. Az ellátási lánc gondosan meg-
választott beszállítói szintén elkötelezték magukat a társadalmi-
lag felelős termelés mellett. Ez különösen igaz az úgynevezett
konfliktusövezetekből származó ásványkincsek beszállítóira. A
társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységeinket
a vállalat önkéntes jelleggel közzétett éves jelentése ismerteti.

Tudjon meg többet az EIZO felelős vállalati magatartásáról itt.

Jellemzők
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Környezet- és klímavédelem

Az DX0211-IP készülékeket a cég saját gyártóüzemeiben ál-
lítják elő, az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú
irányítási rendszer alkalmazásával. Ez a hulladék és szennyvíz
mennyiségének mérséklésén kívül a káros anyagok alacsonyabb
szintű kibocsátására, az erőforrások környezettudatos felhaszná-
lására és az energiafogyasztás csökkentésére, valamint az alkal-
mazottak környezettudatos viselkedésének előmozdítását célzó
intézkedések meghozatalára is kiterjed. Jelentésünkben évente
tájékoztatjuk a közvéleményt a környezettudatosságot szolgáló
intézkedéseinkről.

Tartós készülékek a fenntarthatóság jegyében

A DX0211-IP hosszú élettartamra van tervezve - általában jóval
a garanciaidőn túl. A pótalkatrészek a gyártás befejezését köve-
tően még hosszú évekig elérhetők maradnak. Mivel a termék ki-
fejlesztésekor az életciklus egészével kapcsolatos környezeti ha-
tásokat is messzemenőkig figyelembe vették, a hosszú hasznos
élettartam és a széles körű javíthatóság kedvező hatást gyakorol
az erőforrások megőrzésére és a klíma megóvására. A kiváló
minőségű alkatrészekből álló DX0211-IP előállításakor különös
figyelmet fordítanak az erőforrások körültekintő felhasználására,
valamint a gyártási folyamatok gondos kidolgozására.

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám DX0211-IP

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Ipari alkalmazások, Videó biztonsági rendszerek

Termékcsalád DuraVision

EAN 4995047054252

Kijelző
Képátló [col] A különböző képméretek és felbontások támogatása

Képarány 16:9

Ideális/ajánlott felbontás Támogatja a különböző monitorokat 4K UHD felbontással

Paneltechnológia IP-Decoder-Box

IP-Decoding
Videó dekódolás H.265, H.264, MJPEG

Egyidejű adatfolyamok száma 3840 x 2160 / 20 fps x 4 streams, max. 8192 bit/s

Display performance [H.265/H.264]
1 x 3840x2160 / 30 fps
4 x 3840x2160 / 20 fps
9 x 1920x1080 / 25 fps
16 x 1920x1080 / 20 fps
32 x 1280x720 / 15 fps
[MJEPEG]
640x480 / 30fps

Maximum output signal 3840 x 2160 / 60 Hz

Supported transfer protocols ONVIF Profile S, RTSP, Axis VAPIX, Panasonic

Jellemzők & funkciók
Web API a konfiguráláshoz és működ-
tetéshez



VMS-támogatás Milestone Systems, Genetec (max. 16 streams), Accellence
Technologies, Mobotix, Schille, Siemens

Alaprajzok 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 4x8, forgatás, folyosó formátum,
custom, képrögzítés

Vezetői támogatás SNMP v1, v2c

IP-címszűrő

PTZ vezérlés előre beállított támoga-
tással



HTTPS protokoll

Adatvédelmi maszkolás és virtuális
határ



Alert-to-Action

Parancsok küldése hálózati eszközök-
nek



Választható funkciók (licencelés
szükséges)

IEEE 802.1X hitelesítés, VMS failover, VMS támogatás,
SRTP protokoll, LDAP protokoll, SRT protokoll, ikon
rendező, livestream nézet, tükörkép formátumban történő
megjelenítés

24/7 működés

Csatlakozó
Signal output 2x HDMI

Hálózati csatlakoztatás RJ-45

LAN standards IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX),
IEEE802.3at Type2 (PoE+)

Elektromos adatok
Maximum Power Consumption [Watt] 25,5 (via PoE+), 21,5 (via power adapter)

Power supply PoE+ / Power adapter; 42,5-57 V (48 V typ.)

Méret & Súly
Méretek talapzat nélkül [mm] 165x44,2x130

Súly állvány nélkül [in kilograms] 0,8

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Hole spacing VESA szabvány szerint, 100 × 100 mm

Tanusítványok & Szabványok
Certification CE

Szoftver & Tartozékok
Additional supply rövid jelkábel (DisplayPort - DisplayPort), Kézikönyv, Rövid

útmutató

Garancia
Garancia és szerviz 2 év

EIZO Austria GmbH Pfarrgasse 87
1230 Wien (Austria)

Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Adatlapot szerkesztettük
21.05.2023

Valamennyi terméknév a japán EIZO Corporation illetve annak nemzetközi székhelyei bejegyzett védjegye, avagy az egyes társaságok bejegyzett védjegye.
Copyright © 2023 EIZO Corporation. Minden jog, az esetleges tévedésekhez és módosításokhoz fűződő jogot is ideértve, fenntartva.

Műszaki adatok
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