
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เมนูกราฟฟิกเฉพาะทกีารด์สัญญาลักษณ์ใชง้านง่าย 
ความละเอยีด VGA สงูถงึ 1024×768  
สง่สัญญาณภาพออก VGA และ CVBSพรอ้มกัน 
รองรับความระเอยีด 4CIF/2CIF/CIF  
ปรับตังค่าแต่ละกลอ้งไดอ้สิระตอ่กัน 
ขยายภาพ digital zoom ไดด้ว้ยเมาสเ์มอือยูใ่นโหมด PTZ  
เล่นภาพยอ้นหลัง 4-ภาพ พรอ้มกัน 
รองรับ dual stream 
รองรับโปรโตคอล NTP, SADP, DHCP  

 

 
 

 ปรับสัญญาณระบบPAL/NTSC อัตโนมัต ิ
 บบีอัดภาพ H.264 ดว้ยความละเอยีดสงูและสเถยีร 
 บบีอัดเสยีงมาตรฐาน G.711u. 
 ตังค่าองคป์ระกอบการบบีอัดวดีโีอไดอ้สิระต่อกัน ไดแ้ก ่เฟรมเรท,ความละเอยีด, 

บทิเรท, คุณภาพวดีโีอ, ฯลฯ. 
 ตารางเวลาและองคป์ระกอบการบันทกึเหตุการณ์ปรับแต่ละกลอ้งไดอ้สิระต่อกัน 
 รองรับ dual stream. 
 เขา้รหัสภาพอยา่งเดยีวหรอืทังภาพและเสยีงสอดคลอ้งเวลากัน. 
 บบีอัด, บันทกึ และสง่ภาพผา่นเน็ทเวริค์ทคีวามละเอยีด 4CIF/2CIF/CIF. 

 เทคโนโลยลีายนําป้องกันการปลอมแปลง. 

แสดงผลหนา้จอหลัก VGA ความละเอยีด 1024×768. 

สัญญาณภาพออก VGA และ CVBS พรอ้มกัน. 

แสดงภาพแบบ1/4/-กลอ้ง พรอ้มปรับวางจัดเรยีงภาพไดเ้อง. 

สลับกลุ่มของภาพตามรปูแบบลําดับภาพทตัีงไวไ้ดอ้ัตโนมัต.ิ 
ดจิตัิลซมู(Digital zoom)ภาพสด. 

ซอ่นบางภาพไมใ่หแ้สดงผลแต่ยังคงบันทกึ. 

ปิดบังพนืทหีวงหา้มเฉพาะบางส่วนของภาพ. 

รองรับหลากหลายโปรโตคอล PTZ, การตังค่าภายในกลอ้ง และเรยีกใชง้าน 
presets, patrols และ patterns. 
ซมูภาพและควบคุมกลอ้งPTZเพยีงคลกิและลากเมาส ์
 

 บันทกึหมนุเวยีน หรอื บันทกึเต็มแลว้หยดุ. 
 เขา้รหัสวดีโีอแยกกันระหวา่งสภาะปกตแิละเมอืมเีหตุการณ์. 
 กระตุน้การบันทกึไดห้ลายวธิ ีปกต,ิ ฉุกเฉิน, พบการเคลอืนไหว 
 ตารางเวลา 8 ชว่งแยกแต่ละประเภทการบันทกึ. 
 ระบบหน่วงเวลาPre-record และ post-record สําหรับการเคลอืนไหว

,ตารางเวลา และบันทกึฉุกเฉิน. 
 ระบบล็อคไฟลว์ดีโีอสําคัญป้องกันการบันทกึทับ. 
 ระบบป้องกันHDD ตังค่าสําหรับอา่นขอ้มลูไดอ้ยา่งเดยีว. 
 คน้หาวดีโีอตามหมายเลขกลอ้ง , ชนดิการบันทกึ , ตามชว่งเวลา ฯลฯ. 
 ดจิตัิลซมู(Digital zoom)ภาพยอ้นหลัง. 
 เมอืเล่นยอ้นหลังสามารถ คา้งภาพ, กรอเดนิหนา้, ภาพชา้, ขา้มไฟลถั์ดไป,ขา้ม

ไฟลก์อ่นหนา้, หรอืลากแถบเลอืนไปยังเวลาทตีอ้งการ. 

 เล่นยอ้นหลังภาพได ้4/8/16-ภาพพรอ้มกัน. 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติ การบีบอัดขอมูล 

การแสดงผลหนาจอ การบันทึกและเลนยอนหลัง



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รองรับHDD 1 SATA, รองรับถงึ 2TB. 
เทคโนโลยตีรวจสอบความสมบรูณ์HDDแบบ S.M.A.R.T. 
ถนอมHDDดว้ยการสแตนดบ์ายเมอืไม่ไดม้กีารใชบั้นทกึ. 

โครงสรา้งไฟลH์DDเชน่เดยีวกับ Windows สามารถคัดลอกไฟลm์p4จากHDD
ไดโ้ดยตรง ใชร้ะบบ pre-allocating hard disk management technology, 
ไมต่อ้ง disk fragments. 

 

 

 รองรับการแจง้เตอืนหลายรปูแบบ: ภาพหาย,ตรวจจับการเคลอืนไหว, เตอืน
ปิดบังหนา้เลนส,์ สัญญาณภาพมปัีญหา, รปูแบบสัญญาณเขา้/ออกไมถ่กูตอ้ง, 
ลักลอบใชง้าน, เน็ทหลุด,IP ชนกัน, hard disk ลม้เหลวหรอืเต็ม. 

 การดําเนินการแจง้เตอืนไดแ้ก:่ pop-up ภาพทเีกดิเหตุเต็มหนา้จอ 
, สง่เสยีงรอ้ง, แจง้เตอืนไปยังระบบศูนยก์ลาง ฯลฯ 

 รองรับแจง้เตอืนทาง Email; และสง่ Email พรอ้มรปูภาพแนบ 

 กลับมาเรมิตน้การทํางานใหมห่ลังเกดิเหต.ุ 
 

 
 
 
สํารองไฟลบั์นทกึผา่นอปุกรณ์ USB device. 
สํารองไฟลเ์ป็นกอ้นตามเวลาหรอืชอืไฟล์. 
ฟังคชั์นตัดtrimไฟลก์อ่นสํารองวดีโีอออก. 
ระบบจัดการไฟลใ์นอปุกรณ์USB สามารถลบไฟลห์รอืformat USBได.้ 
 

 

 
10/100M adaptive network interface. 
ชดุโปรโตคอลTCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, ฯลฯ. 
รองรับ Unicast และ multicast supported; ในโปรโตคอล TCP และ UDP 
รองรับการรับสง่แบบ unicast. 
คน้หาภาพจากระยะไกล,เล่นภาพ สํารองขอ้มลู, lock/unlock ไฟลว์ดีโีอ; 
รองรับการเล่นต่อจากตําแหน่งเดมิ. 
การเขา้ถงึตังค่าตัวเครอืงจากระยะไกล; นําเขา้/สง่ออก โครงข่ายการตังค่า. 
แสดงสถานะเครอืง สถานะการแจง้เตอืนและรายการLogระบบจากระยะไกล. 
ฟอรแ์ม็ทHDD , อัพเกรด , เรมิการทํางานใหม ่, ปิดเครอืงและการบํารงุรักษา
ระบบจากระยะไกล. 
พอรท์สอืสาร RS -485 half-duplex transparent channel. 
แสดงรายการขอ้ผดิพลาดไปยังศูนยแ์จง้เหตุจากระยะไกล. 
สังบันทกึฉุกเฉินจากระยะไกล. 
บันทกึภาพนงิ JPEG จากระยะไกล. 
สนทนาสองทศิทางและประกาศกระจายเสยีง. 
ฝัง WEB Server มาในเครอืง. 

 
 

 มเีครอืงมอื SDK ระบบ Windows และ Linux. 
 ตัวอยา่งซอรซ์โค๊ดโปรแกรม. 

 
 
 

 ควบคมุใชง้าน DVR ดว้ยเมาสแ์ละรโีมทอนิฟราเรด. 
 รหัสผ่านผูใ้ชง้านม3ีระดับ, แตล่ะคนมสีทิธกิารใชง้านกําหนดได ้
อสิระจากกัน. 

 รายงานการบันทกึ, การใชง้าน , การคน้หา , การแจง้เตอืน , 
รายการขอ้ผดิพลาด. 

 นําเขา้/สง่ออก โครงขา่ยการตังคา่. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการ HDD 

สํารองขอมล

แจงเหตุและตรวจจับขอผิดพลาด 

ระบบเครือขาย 
การพัฒนาตอยอด

อื่นๆ



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
ดา้นหลงัเครอืง PS-7904 

 

 

 

 
 
 
 

ดา้นหลงัเครอืง PS-7908 

USB  Interface     VIDEO OUT       VIDEO IN     AUDIO IN      AUDIO OUT       VGA Interface 
 

LAN       RS-485 Interface      12VDC Power Supply Interface     POWER      GND 

****** ตั้งคามาพรอมใชเปดเพียงเคร่ืองพรอมใชงานไดทันที************* 

===4Camera DIY KIT DVR7904SI / DVRPS7908SI +IR camx4pcs===

กลองอินฟราเรด 500TVL/600TVL DIS ระดับปองกันIP66

ระบบกลไลฟลเตอร IRCUT  

TGARD นวัตกรรมระบบกลองวงจรปด 

ท่ีมีสเถียรภาพไววางใจไดมากกวาคําโฆษณา 
2YEARs 

WARRANTEE

านหลงเครอง PS 7908


