
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

   

  

 

    

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เครือ่งบนัทกึภาพกลอ้งวงจรปิดขนาด 4/8CH สามารถท างานได6้อย่างในเวลา
เดยีวกันไดแ้ก่ บันทกึ ดูภาพปัจจุบัน ดูภาพยอ้นหลัง ส ารองขอ้มูล ควบคุมหนา้เครือ่ง และ 

ควบคุมผ่านระบบคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย. 

 ระบบการบบีอัดภาพวดีโีอ H.264 Main Profile ระบบถอดรหสัผ่านคอมพวิเตอร์

เครอืขา่ยดว้ยความคมชดัและรวดเร็ว. 

 แสดงภาพปัจจุบันReal time ทุกกลอ้ง. 

 ดูภาพบนโทรศัพทม์อืถอืไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง โดยไม่ตอ้งตดิตัง้โปรแกรมเพิม่เตมิ 

 N-Streaming internet/intranet เทคโนโลยกีารดภูาพออนไลนผ์า่นระบบ 3G 

 ความสามารถการบันทกึและเล่นยอ้นหลัง – Full-D1/Half-D1/CIF: up to 240 (NTSC) / 

200 (PAL) FPS. 960H: up to 180 (NTSC) / 150 (PAL) FPS. 

 Support push alarm notification to mobile phones. 

 3D de-interlace & de-noise ภาพบนจอนิง่ ไมเ่ตน้ ลดสญัญาณรบกวน 

 Digital Watermark 

 เล่นภาพยอ้นหลังจากการคน้หาระบุเวลาหรอืเหตุการณ ์(alarm, motion & video loss) 

 คน้หาวตัถุ และกรองรายการแสดงจ านวนเหตกุารณ์ส าหรบัเลน่ภาพยอ้นหลงั 

 ดจิติอลซมู 2เท่า และ 4เท่า 

 
 2 internal SATA HDD สงูสดุ 2TB รองรับฮารด์ดสิแบบ AFT ของ Western Digital 

 ระบบตรวจจับการเคลือ่นไหวอัจฉรยิะ สามารถก าหนดความไวและพืน้ทีไ่ดถ้งึ 572 จุด 

 1 USB ส าหรับเมา้ท ์1 USB ส าหรับส ารองภาพและเสยีงลงใน DVD หรอือุปกรณ์ USB2.0 
รวมถงึ pen drive และ DVD-R 

 โปรแกรม IE/Firefox สามารถแสดงภาพได ้64CH จากหลาย DVRs ไมจ่ ากดั
จ านวนเครือ่ง 

 เชือ่มต่อระยะไกลผ่านหนา้เว็บ I.E. หรอื โปรแกรมHEM , สามารถแจง้เตอืนผ่าน e-mail 
(เหตุการณ์เคลือ่นไหว, ภาพหาย, เซน็เซอร)์ พรอ้มไฟลร์ูปภาพแนบ 

 รองรับระบบปฏบิัตกิาร Windows 8/7 , Vista, XP, 2000 

 รองรบัมอืถอื 3G, Wifi, iPhone or PDA. 

 Built-in HDMI, VGA ความละเอยีด 1920x1080 พกิเซล 

 RS-485 ส าหรับเชือ่มต่อกับ PTZ, keyboard control 

 Free DDNS server (xxx.fly2dns.net) 

 มรีหสัผ่านหลายระดับพรอ้มรหสัป้องกันเฉพาะเครือ่งอกีชัน้เพือ่ความปลอดภัย 

 แถมฟร ีโปรแกรม CMS (PS90XX)ส าหรบั MacintoshและWindows Hyper 
Electronics Mapper (HEM) ส าหรับเชือ่มต่อหลายสาขาพรอ้มแสดงภาพบนแผนผัง

ภาพถา่ยดาวเทยีม Google Earth  สามารถlive/search/playback/configuration AVI  
convertor and utility software. 

 ฟังคช์ัน่ซอ่นภาพสามารถซอ่นการแสดงภาพโดยยังสามารถบันทกึภาพไดป้กต ิ

 
 
 
 

 

 

 

TOMURATM PROFESSIONAL CCTV SYSTEM 

F E A T U R E 



ระบบ 

ระบบปฏบิัตกิาร Embedded Linux 3.0. 

การท างาน 
ท างาน6อย่าง – บันทกึต่อเนือ่ง, แสดงภาพปัจจุบัน, 

เล่นภาพยอ้นหลัง, ส ารองขอ้มูล, ควบคุม และเชือ่มต่อจากระยะไกล 

หน่วยประมวลผล Multiple 

มาตรฐานรับรอง FCC, CE, LVDS, ISO14001:2004. 

วดีโีอ 

ชนดิสญัญาณเขา้ NTSC/EIA or PAL/CCIR.         

 4/8-CH BNC, 1Vp-p/75ohm. 

หนา้จอหลัก 
BNC x 1, S-video x 1, 1Vp-p/75ohm, 

Built-in HDMI,VGA รองรับหนา้จอสมัผัสแบบ USB 

หนา้จอรอง ม ี

ตรวจภาพหาย ม ี

ตรวจการ
เคลือ่นไหว 

ม,ี สามารถก าหนดความไวและพืน้ทีต่รวจจับได ้(22x26 ชอ่ง) 

เสยีง 

ขาเขา้ 2 RCA-jack connectors, line-in level (100mV-2Vrms). 

ขาออก 1 RCA-jack connectors, line-out level (up to 2Vrms). 

การบนัทกึ 

การบบีอัด 
Video: H.264 Main Profile with Watermark.                    

Audio: ADPCM. 

อัตราบันทกึ (IPS) PAL - 50/720x576, 100/720x288, 200/360x288. 150 / 960H 

และความละเอยีด ความเร็วปรับได ้1~50IPS ในแต่ละกลอ้งหรอืปรับตามเหตุการณ ์

คุณภาพ 1-9 ระดับ 

โหมดการบันทกึ ต่อเนือ่ง/16 ตารางเวลา/เซน็เซอร/์เคลือ่นไหว/ปุ่ มฉุกเฉนิ 

บันทกึล่วงหนา้ 0 - 60 seconds. 

หน่วงเวลาบันทกึ 0 - 60 minutes. 

การแสดงผล 

ความละเอยีด NTSC – 720x480, PAL – 720x576. 

แบ่งภาพ 1/4/7/9/SEQ. 

อัตราเร็วแสดงผล Up to 60 (NTSC) / 50 (PAL) IPS per display window. 

คา้งภาพ ม ี

สลับภาพ ปรับเวลาหน่วงได ้

Digital Zoom 2เท่า , 4เท่า 

เลน่ภาพยอ้นหลงั 

อัตราบันทกึ (IPS) NTSC - 60/720x480, 120/720x240, 240/360x240, 180 / 960H. 

และความละเอยีด PAL - 50/720x576, 100/720x288, 200/360x288, 150 / 960H. 

คน้หา 

คน้หาดว่น(เวลาลา่สุด),คน้หาวตัถ,ุ ระบุเวลา, หมายเลขกลอ้ง, 
เซน็เซอร,์ การเคลือ่นไหว , 

ภาพหาย, ไฟลท์ีไ่ดส้ ารองไวแ้ลว้ , หมายเลขบัตรคยีก์ารด์PN6750. 

การท างาน 
เล่นภาพ, เร่งภาพ 64เท่า เดนิหนา้และถอยหลัง, หยุดชัว่คราว, หยุด, 
ฯลฯ, I.E. และ HEM สามารถพมิพภ์าพได ้

หนว่ยเก็บบนัทกึขอ้มลู 

HDDs 

2 set of 3.5¨ SATA type HDD,  

> 3TB of HDD storage size รองรับฮารด์ดสิแบบ AFT ของ Western 
Digital 

ฮารด์ดสิภายนอก บันทกึไปยังNAS 

พารต์ชิัน่ 
สามารถก าหนดขนาดฮารด์ดสิคส์ว่น alarm หรอืต่อเนือ่ง 

สามารถก าหนดใหเ้ขยีนทับเมือ่เต็มหรอืไม่เขยีนทับ 

ส ารองขอ้มูล 

DVD+RW, DVD+R, DVD-R และพอรท์ USB 2.0 ส าหรับอุปกรณ์เก็บ

ขอ้มูล card readers, HDD, ฯลฯ 
ส ารองภาพลงบนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยที ่I.E. หรอื H.E.M 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

* Product Design and Specifications are subject to change without prior notice. 

อุปกรณ์แจง้เตอืน 

รับเซน็เซอร ์ 4/8 หนา้สมัผัสหรอืสญัญาณ TTL/CMOS สามารถเลอืกทศิทางได.้ 

รเีลยแ์จง้เตอืน 
รเีลยห์นา้สมัผัสปกตเิปิด1ชดุ,ท างานสอดคลอ้งกับเซน็เซอรห์รอื

ควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพทม์อืถอื 

บัซเซอร ์ มใีนตัวเครือ่ง 

สญัญาณกระตุน้ เซน็เซอร,์ ภาพหาย, ตรวจจับการเคลือ่นไหว, HDD เต็ม/ลม้เหลว  

รายการเหตุการณ ์ Yes with system log. 

ระบบเชือ่มตอ่เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

Ethernet  1 RJ-45 10/100/1000 BaseT Ethernet connector. 

3G 
รองรับเทคโนโลยสีง่วดีโีอผ่าน USB Modem ดว้ย SIM 3G ไม่ตอ้ง

ใช ้Port LAN 

หนา้เว็บ 

ใชโ้ปรแกรม IE เพือ่ ปรับค่าเครือ่ง, เฝ้าดูภาพ, ส ารองขอ้มูล, รับการ

แจง้เตอืน และ อัพเกรดFirmware 
1หนา้จอ I.E. แสดงภาพได ้64CH 

อเีมลล ์
แจง้เตอืนเขา้ e-mail พรอ้มไฟลร์ูปภาพแนบหรอืเปิดจาก
โทรศัพทม์อืถอื  

FTP สง่ชดุวดีโีอทีม่ปัีญหาขึน้ FTP 

ภาพ 

เสยีง 

โปรแกรม IE และ HEMแบ่งภาพ1/4/9/16/25/36/64 และสลับภาพ
อัตโนมัต ิ

สนทนาสองทศิทางพรอ้มระบบประกาศกระจายเสยีงไปยังหลายDVR 

โปรโตคอล TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP. 

ผูใ้ชง้านผ่านเครอืขา่ย เชือ่มต่อในเวลาเดยีวกันไดส้งูสดุ 6 ผูใ้ชง้าน 

Bandwidth TCP/IP type dynamic sliding window control. 

เครือ่งปลายทาง PC,Mac, mobile phone, iOS,Android, SMART TV. 

Ethernet  1 RJ-45 10/100BaseT Ethernet connector. 

Control / GPS / POS 

I/R รโีมทอนิฟราเรด1ตัว 

RS-485 2-pin ส าหรับ keyboard, PTZ control, GPS หรอื POS. 

การต ัง้คา่ 

หนา้เครือ่ง 
ปุ่ มกดFront panel,จอสมัผัส, เมาสพ์รอ้มGUI, ตัง้ค่าบนจอผ่าน 
keypad , รโีมทอนิฟราเรด, และคยีบ์อรด์ภายนอกผ่านRS-485 

ระยะไกล ตัง้ค่าและอัพโหลดผ่านโปรแกรมหรอืหนา้เว็บ 

ภาษาใชง้าน รองรับ 14 ภาษาพรอ้มภาษาไทย 

เสถยีรภาพ 

กูร้ะบบ เปิดเครือ่งอัตโนมัตหิลังจากไฟฟ้าดับ 

Watch Dog Timer ม ี

นาฬกิา นาฬกิาในเครือ่งพรอ้มเทยีบเวลากับเซฟิเวอรฐ์านเวลาโลก  

ความปลอดภัย 
รหสัผ่านหลายระดับ (4ระดับ, 18 ผูใ้ชง้าน)                    
ป้องกันสองชัน้ดว้ยรหัสพเิศษจากการเชือ่มตอ่ระยะไกล 

น า้หนกัและขนาด 

ขนาด 315(ก) x 225(ย) x 50(ส)มม. 

น ้าหนัก 2.0 KG (ไม่รวม HDD). 

Power 

แหล่งจ่าย +12VDC./ 220-240VAC 50Hz 

อัตราบรโิภคพลังงาน 30W Max. 

การใชง้าน 

อุณหภูมทิ างาน 0°C ~ +45°C. 

TOMURATM PROFESSIONAL CCTV SYSTEM 

 

Central Management Software 

 

PS-9010, Hyper Electronics Mapper for 10 DVRs                ………..…Free Buddle 

PS-9050, Hyper Electronics Mapper for 50 DVRs                  …………..Optional 

PS-9099, Hyper Electronics Mapper for Unlimited DVRs          ……….…..Optional 


