
EVS1VS
Ön előnyei

A képfelvételek vagy élő felvételek vizuális értékelése gyakran
központi jelentőségű. Legyen szó bűnmegelőzésről, az infra-
struktúra felügyeletéről és ellenőrzéséről, a termékhibák felde-
rítéséről, tudományos képelemzésről és számos más forgató-
könyvről. A felvételek azonban ellenőrizhetetlen körülmények
miatt nem mindig egyértelműek. Az EIZO a DuraVision EVS1VS
képoptimalizáló rendszerrel bizonyítja, hogy a képoptimalizálás
a monitoron kívül is működik. A rendszer javítja a videofelvételek
felismerhetőségét a biztonság, a felügyelet, az infrastruktúra kar-
bantartása és a valós idejű képelemzés területén. A DuraVision
EVS1VS HDMI-n keresztül a jelforrás (pl. kamera vagy rögzítő)
és a monitor vagy elemző egység közé kerül, és optimalizálja a
lejátszást. Ez leegyszerűsíti a kép részleteinek vizuális megkülön-
böztetését, és megkönnyíti a képelemzést a mesterséges intelli-
genciával támogatott rendszerekben. A gyenge fényviszonyok,
a légköri köd vagy más környezeti feltételek miatt nehezen lát-
ható területek valós időben megkülönböztetésre kerülnek, és az
egyes pixelek fényereje az észlelhetőség növelése érdekében
módosul. Ez nemcsak az éjszakai vagy ködös látási viszonyok-
nál hasznos, hanem a felületi egyenetlenségek, például a beton,
a sínek, a csövek vagy az aszfalt repedéseinek észlelésénél is.

 Egyszerűsíti a vizuális megkülönböztetést és meg-
könnyíti a képelemzést az AI-alapú rendszerekben

 A jelforrás és a képernyő vagy az elemző egység
között telepítve, a videotartalom optimalizálva van.

 A 2D zajcsökkentés kiszűri a természetellenes blokk-
artefaktumokat
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Számos alkalmazási terület

Az EIZO képjavító rendszerei számos olyan helyzetben javítják
a láthatóságot, amikor a videótartalom pontos felülvizsgálatára
van szükség, legyen szó akár emberek általi vizuális ellenőrzés-
ről, akár gépi értékelésről, beleértve a mesterséges intelligenciát
is.

Többek között a biztonság (pl. gyanús tevékenységek és tárgyak
láthatósága), a felügyelet (szabálytalanságok és hibák észle-
lése), az infrastruktúra karbantartása (karbantartás és a veszé-
lyek korai észlelése) és a képelemzés területén is hasznos a vi-
deofelvételek optimalizált észlelhetősége.

Jobb láthatóság valós időben

Az EVS1VS az EIZO szabadalmaztatott Visibility Optimizer
technológiájával van felszerelve, amely valós időben elemzi és
pixelről pixelre módosítja a képeket.

Javítja a láthatóságot gyenge fényviszonyok között

Az EVS1VS felismeri és korrigálja a kép azon területeit, amelyek
a rossz fényviszonyok miatt nehezen láthatóak. A megoldás min-
den egyes képpont fényerejét beállítja, biztosítva, hogy a sötét
területek optimálisan korrigálva legyenek, míg a világosabb te-
rületek nem mosódnak el . Ez akkor hasznos, ha éjszaka vagy
gyenge vagy nagyon gyenge megvilágítású területeken készít
megfigyelési videót.

A képfeldolgozás a Retinex-elméleten alapul, ahol a pixeleket
egyenként optimalizálják.

Képjavítással Képjavítás nélkül

A köd vizuális hatásának csökkentése

Az EVS1VS érzékeli és korrigálja a kép azon területeit, amelyek
köd, füst, hó vagy más környezeti körülmények miatt fókuszálat-
lanul jelennek meg, így javítva a láthatóságot. Ez ideális a video-
felvételek kültéri területeken történő megtekintéséhez.

Jobb láthatóság A kép elmosódottnak tűnő területei

Csökkentse a blokkzajt

Az EVS1VS 2D zajcsökkentést alkalmaz, hogy kiszűrje a képe-
ken a természetellenes elmosódottságot és a tárgyakat jobban
megkülönböztethetővé tegye. A feldolgozás intenzitása automa-
tikusan beállítódik a természetes kontúrok és élek megőrzése ér-
dekében. Ez a funkció nagyon hasznos a zajos, tömörített képek
vizsgálatakor.

1. Eredeti kép | 2. Képinformáció | 3. A szűrő erősségének automatikus
beállítása | 4. Nincs természetellenes blokkképződés

Megjelenítési módok és képélesség beállítása

Az EVS képoptimalizáló vezérlővel a megjelenítési módok finom-
hangolhatók és a kép élessége maximalizálható a kontúrok, a
kontraszt és a fényerő javításával.

Az EVS képoptimalizáló vezérlés ingyenes. A használathoz
Windows PC-hez USB-n keresztül történő csatlakozás szükséges
(kábel nem tartozék).

Jellemzők
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Rugalmas csatlakoztathatóság

Az EVS1VS két HDMI bemenettel és egy HDMI kimenettel ren-
delkezik, továbbá egy Ethernet-porttal van felszerelve a firm-
ware böngészőn keresztüli frissítéséhez.

* Perifériás csatlakozások csak az EVS1VX esetében

24/7 használat garantált

A megoldás 24 órás használatra készült és maximális megbízha-
tóság jellemzi. A garancia időtartama 2 év (24/7).

Környezet- és társadalomtudatos termelés

Az EVS1VS készülékkel az EIZO bebizonyítja, hogy a kép és a
termékminőség kéz a kézben jár a felelős tervezéssel, anyagbe-
szerzéssel és gyártással. Ez az érték lehetővé teszi, hogy bizton-
ságosan fektessen be egy modern és megbízható megoldásba.

Társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó gyártási
folyamatok

Az EVS1VS 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.

Környezet- és klímavédelem

Az EVS1VS készülékeket a cég saját gyártóüzemeiben állítják
elő, az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irá-
nyítási 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.

Jellemzők
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Fenntartható és tartós

Az EVS1VS készüléket hosszú élettartamra tervezték - általában
jóval a garanciaidőn túl. A cserealkatrészek még sok évvel a
gyártás befejezése után is rendelkezésre állnak. A teljes haszná-
lati ciklus figyelembe veszi a környezetre gyakorolt hatást, mivel
a tartósság és a javíthatóság kíméli az erőforrásokat és az ég-
hajlatot. Az EVS1VS tervezésekor figyelmet fordítottunk az ala-
csony erőforrás-felhasználásra, a kiváló minőségű alkatrészekre
és anyagokra, valamint a gondos gyártásra.

Jellemzők
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Általános tudnivalók
Termékszám EVS1VS

Burkolatszín Fekete

Felhasználási terület Képoptimalizáló rendszerek

Termékcsalád DuraVision

Jellemzők & funkciók
Képjavítási folyamat Visibility Optimizer, Képszelvény kiválasztása, Előre

beállított

Videoformátumok 1080/60p, 1080/59,94p, 1080/50p, 720/60p, 720
/59,94p, 720/50p

Csatlakozó
Signal output HDMI

USB-csatlakozókkal kapcsolatos
termékjellemzők

USB 2.0

USB upstream csatlakozó 1 x B típusú

Control port USB, Ethernet

Elektromos adatok
Maximum Power Consumption [Watt] 45

Power supply AC 100-240V, 50/60Hz

Méret & Súly
Méretek [mm] 240,5 x 53,2 x 143,8

Súly [in kilograms] 1,4

Méretek részletei Műszaki rajz (PDF)

Tanusítványok & Szabványok
Operating temperature 0 - 40°C, 20 - 80% Működési páratartalom (relatív

páratartalom, nem kondenzáló)

Certification CB, CE, UKCA, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-
A, RCM, RoHS, WEEE

Szoftver & Tartozékok
Kapcsolódó szoftverek és egyéb
tartozékok letöltése való elérhetősége

Image Optimization Utility

Additional supply AC adapter, Jelkábel HDMI - HDMI, Kézikönyv

Garancia
Garancia és szerviz 2 év (24/7)

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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