
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

     

 

   

  

 

     

    

 

 

     

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เครือ่งบนัทกึภาพกลอ้งวงจรปิดขนาด 16CH สามารถท างานได6้ อย่างในเวลาเดยีวกัน
ไดแ้ก่ บันทกึ ดูภาพปัจจุบัน ดูภาพยอ้นหลัง ส ารองขอ้มูล ควบคุมหนา้เครือ่ง และ ควบคุมผ่าน
ระบบคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย. 

 ระบบการบบีอัดภาพวดีโีอ H.264 Main Profile ระบบถอดรหสัผ่านคอมพวิเตอรเ์ครอืขา่ย
ดว้ยความคมชดัและรวดเร็ว. 

 แสดงภาพปัจจุบัน Real time ทุกกลอ้ง. 

 วดิโีอสตรมีมิง่ส าหรบัโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน ไมต่อ้งใชแ้อพพลเิคช ัน่อืน่ๆเพิม่เตมิ 

 ความสามารถในการบันทกึ /เลน่ยอ้นหลงั – 960H: ทีค่วามเร็ว 240/200IPS ,Full-D1: ที่

ความเร็ว 360/300IPS, 

Half-D1: ทีค่วามเร็ว 480/400IPS,   CIF: ทีค่วามเร็ว 480/400IPS  

 Bi-directional audio capabilities 

  รองรบัไดรเ์วอร ์3G Air card ZTE ,D-Link , Huawei. 

 1ST Stand-alone DVR with state-of-the-art 3-D de-interlace & de-noise 

 คน้หาวตัถุ และกรองรายการแสดงจ านวนเหตกุารณ์ส าหรบัเลน่ภาพยอ้นหลงั. 

 Built-in VGA , HDMI  ความละเอยีดสงูถงึ 1920x1080 พกิเซล 

 4 internal SATA HDD  >4TB รองรับฮารด์ดสิแบบ AFT ของ Western Digital  

 Ethernet * 1 for remote access, including web access, e-mail alarm notification, 

    FTP video/audio file storage, and software upgrade 

 ฟรเีซริฟ์เวอร ์DDNS server (xxx.fly2dns.net) 

 รองรับระบบปฏบิัตกิาร Windows 8, 7, Vista, XP, and 2000 

 1 I.E./Firefox software for multiple DVRs 

 Dual-Streaming, N-Streaming internet/intranet remote access 

 RS-232 และ RS-485 ส าหรับเชือ่มต่อกับ PTZ, keyboard control, GPS , POS. 

 ชอ่งต่อเมาส ์USB 1.1 และส ารองภาพ/เสยีงลงอุปกรณ์เก็บขอ้มูล USB 2.0 

 Snap Shot เป็นไฟล ์JPEG ลง USB Drive โดยตรงไดท้ีห่นา้เครือ่งบันทกึภาพ 

โดยไม่ตอ้งแปลงไฟลใ์นคอมพวิเตอร ์

 Upgrade firmware ผ่านทาง USB Port และ Network 

 Internal DVD Models: Video/audio backup to internal DVD, including DVD+RW, 

    DVD+R, and DVD-R 

 พอรท์ eSATA ส าหรับเชือ่มต่อฮารด์ดสิภายนอก (optional) 

 รองรับจอ Touch Screen USB 

 Privacy masking ปิดบังพืน้ทีส่ว่นบุคคล 

 เมนูใชง้านภาษาไทย อังกฤษ และอืน่ๆ รวม 15 ภาษา 

 ระบบทีง่่ายต่อการเขา้ถงึการใชง้านผ่านเครอืขา่ยและคยีบ์อรด์ 

 ฟังคช์ัน่ซอ่นภาพสามารถซอ่นการแสดงภาพโดยยังสามารถบันทกึภาพไดป้กต ิ

 OCX SDK available for the integration with different applications 

 แถมฟร ีโปรแกรม CMS (PS90XX) Hyper Electronics Mapper (HEM) ส าหรับเชือ่มต่อ 

   หลายสาขาพรอ้มแสดงภาพบนแผนผังภาพถา่ยดาวเทยีม Google Earth 

   โปรแกรม CMS สามารถแสดงผลแบบ Dual Monitor 
 

TOMURATM PROFESSIONAL CCTV SYSTEM 

F E A T U R E 



ระบบ 

ระบบปฏบิัตกิาร Embedded Linux 3.0 

การท างาน 
ท างาน 6 อย่าง – บันทกึต่อเนือ่ง, แสดงภาพปัจจุบัน, 

เล่นภาพยอ้นหลัง, ส ารองขอ้มูล, ควบคุม และเชือ่มต่อจากระยะไกล 

หน่วยประมวลผล Multiple 

มาตรฐานรับรอง FCC, CE, LVDS, ISO14001:2004. 

เกีย่วกบัภาพ 

ชนดิสญัญาณเขา้ NTSC/EIA หรอื PAL/CCIR            

 16-CH BNC, 1Vp-p/75ohm     

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

VGA D-SUB 15-pin connector, HDMI 1080p connector 

Main-AUX BNC x 2 (Input x 1, Output x 1), 1Vp-p/75ohm 

หนา้จอรอง BNC x 1, 1Vp-p/75ohm 

Call-AUX BNC x 2 (Input x 1, Output x 1), 1Vp-p/75ohm 

ต่อออกLoop 16-CH as Video Input, BNC, 1Vp-p/75ohm 

ตรวจภาพหาย ม ี

ตรวจการ
เคลือ่นไหว 

ม,ี สามารถก าหนดความไวและพืน้ทีต่รวจจับได ้(27x30 ชอ่ง)  

เกีย่วกบัเสยีง 

ขาเขา้ 4 RCA-jack connectors, line-in level (100mV-2Vrms) 

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

การบนัทกึ 

การบบีอัด 
ภาพ: H.264 Main Profile พรอ้มลายน ้า                     

เสยีง: ADPCM 

อัตราบันทกึ (IPS) 
NTSC – 240@960H, 360@720*480, 480@720*240, 360*240 
PAL – 200@960H, 300@720*576, 400@720*288, 360*288 

และความละเอยีด ความเร็วปรับได ้1~25IPS ในแต่ละกลอ้งหรอืปรับตามเหตุการณ์กระตุน้ 

คุณภาพ ปรับไดร้ะดับ 1-9 

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

บันทกึล่วงหนา้ 0 - 60 วนิาท ี

หน่วงเวลาบันทกึ 0 - 60 นาท ี

การแสดงผล 

ความละเอยีด NTSC - 720*480, PAL - 720*576 

แบ่งภาพ 1/4/7/9/10/13/16 

อัตราเร็วแสดงผล 30 (NTSC) / 25 (PAL) IPS ต่อกลอ้ง 

คา้งภาพ ม ี

สลับภาพ ปรับเวลาหน่วงได ้

Digital Zoom 2เท่า , 4เท่า 

ซอ่นภาพ ม,ี ใหเ้ฉพาะผูท้ีม่สีทิธิส์ามารถดูภาพได ้

เลน่ภาพยอ้นหลงั 

อัตราบันทกึ (IPS) NTSC – 240@960H, 360@720*480, 480@720*240, 360*240 

และความละเอยีด 
PAL – 200@960H, 300@720*576, 400@720*288, 360*288 

คน้หา 
คน้หาวตัถ,ุ ระบุเวลา, หมายเลขกลอ้ง, เซน็เซอร,์ การเคลือ่นไหว , 

ภาพหาย, ไฟลท์ีไ่ดส้ ารองไวแ้ลว้, คน้หาตัวอักษรจากPOS/Keycard  

การท างาน 
เล่นภาพ, เร่งภาพ 64เท่า เดนิหนา้และถอยหลังดว้ย Jog-Shuttle, หยุด
ชัว่คราว, หยุด, ฯลฯ, I.E. และ HEM สามารถพมิพภ์าพได ้

หนว่ยเก็บบนัทกึขอ้มลู 

HDDs HDD SATA ขนาด 3.5¨จ านวน 4 ลูก , ไม่จ ากัดขนาดของ HDD 

ขยายเพิม่ HDD  พอรท์ eSATA (optional) 

พารต์ชิัน่ 
สามารถก าหนดขนาดฮารด์ดสิคส์ว่น alarm หรอืต่อเนือ่ง 

สามารถก าหนดใหเ้ขยีนทับเมือ่เต็มหรอืไม่เขยีนทับ 

ส ารองขอ้มูล 

พอรท์ USB 2.0 ส าหรับอุปกรณ์เก็บขอ้มูล USB 2.0 

DVD+RW, DVD+R, DVD-R, card readers, HDD, ฯลฯ 

ส ารองภาพลงบนคอมพวิเตอรผ์า่นเครอืขา่ยที ่I.E. หรอื H.E.M  

 

 

 

 

 

 

* ตัวสนิคา้และคุณสมบัตอิาจปรับเปลีย่นไดโ้ดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ 

 

อุปกรณ์แจง้เตอืน 

รับเซน็เซอร ์ 16 หนา้สมัผัสหรอืสญัญาณ TTL/CMOS สามารถเลอืกทศิทางได ้

รเีลยแ์จง้เตอืน 
รเีลยห์นา้สมัผัสปกตเิปิด 2ชดุ, ปกตปิิด 2ชดุ ท างานสอดคลอ้งกับ

เซน็เซอรห์รอืควบคุมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านทางโทรศัพทม์อืถอื 

บัซเซอร ์ มใีนตัวเครือ่ง 

สญัญาณกระตุน้ เซน็เซอร,์ ภาพหาย, ตรวจจับการเคลือ่นไหว, HDD เต็ม/ลม้เหลว  

รายการเหตุการณ ์ 5,000 รายการ 

ระบบเชือ่มตอ่เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์

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

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

อัตโนมัต ิ

เสยีง สนทนาสองทศิทางพรอ้มระบบประกาศกระจายเสยีงไปยังหลายDVR 

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

ผูใ้ชง้านผ่านเครอืขา่ย สงูสดุถงึ 8 คนเชือ่มต่อในเวลาเดยีวกัน 

DDNS Server 
รองรับ Free DDNS server fly2dns.net and Support 

DynDNS.org, NO-IP.com, 3322.org, FreeDNS.com 

เครือ่งปลายทาง 
วดิโีอสตรมีมิง่ส าหรบัโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน ไมต่อ้งใช้

แอพพลเิคช ัน่อืน่ๆ  

ควบคมุ / GPS / POS / Access Control 

I/R รโีมทอนิฟราเรด1ตัวสามารถควบคุมได ้4 DVRs 

RS-232  หวัต่อตัวเมยี D-type for PTZ control, GPS, PN6750 หรอืPOS 

RS-485 / 422 RJ-45 ส าหรับ keyboard, PTZ control, GPS, PN6750 หรอื POS 

การต ัง้คา่ 

หนา้เครือ่ง 
ปุ่ มกด Front panel, เมาสพ์รอ้ม GUI, ตัง้ค่าบนจอผ่าน keypad , 

รโีมทอนิฟราเรด, และคยีบ์อรด์ภายนอกผ่าน RS-485 

ระยะไกล ตัง้ค่าและอัพโหลดผ่านโปรแกรมหรอืหนา้เว็บ 

ภาษาใชง้าน รองรับ 15 ภาษาพรอ้มภาษาไทย 

เสถยีรภาพ 

กูร้ะบบ เปิดเครือ่งอัตโนมัตหิลังจากไฟฟ้าดับ 

Watch Dog Timer ม ี

นาฬกิา นาฬกิาในเครือ่งพรอ้มเทยีบเวลากับเซฟิเวอรฐ์านเวลาโลก  

กรองอากาศ  มรีะบบป้องกันฝุ่นออกแบบตามมาตรฐานอุปกรณ์ในโรงงาน 

ความปลอดภัย 
รหสัผ่านหลายระดับ (4ระดับ, 18 ผูใ้ชง้าน)                    
ป้องกันสองชัน้ดว้ยรหัสพเิศษจากการเชือ่มตอ่ระยะไกล 

ลายน ้า โปรแกรมเล่นภาพสามารถตรวจสอบไฟลท์ีถ่กูแกไ้ขไดอ้ัตโนมัต ิ

น า้หนกัและขนาด 

ขนาด 430(ก) x 330(ย) x 88(ส)มม 

น ้าหนัก 5.0 KG (ไม่รวมHDD) 

ก าลงัไฟฟ้า 

แหล่งจ่าย 12V DC 

อัตราบรโิภคพลังงาน ไม่เกนิ 100W ( ฮารด์ดสิ 4 ลกู) 

การใชง้าน 

อุณหภูมทิ างาน 0°C ~ +45°C 

 

โปรแกรมบริหารจัดการ Central Management Software 

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

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

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