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Specifikace
• Max. rozlišení 2 MPx (1920 × 1080)

•  0,03 lx při F1.2 (barevný režim), 0,002 lx při F1.2 (ČB režim)

•  Motorizovaný varifokální objektiv s ohniskem  
3 - 8,5 mm (2,8x)

•  Duální kodek H.264, MJPEG, multistreaming

•  WDR (120 dB), Simple Focus (mot. var. objektiv),  
P-Iris, Defog

• Detekce zvuku/pohybu, rozpoznávání tváří

• Přenos s vícenásobným výřezem

• Slot pro kartu SD/SDHC/SDXC

• PoE, UPnP, podpora obousměrného přenosu zvuku

SND-6084/FPC
2MP Full HD síťová dome kamera

Rozměry Jednotka: mm (palce)

Počítání osob – s režimem obousměrné perspektivy

Společné využití počítání osob  
zahrnuje maloobchodní analýzy zvyšující 
efektivitu prodeje kalkulací poměru 
vstupujících osob vůči skutečným tržbám. 
Počítání osob lze využít i k efektivnímu 
obsazování pokladen zaměstnanci na 
základě měření špiček a rychlosti odbavování 
zákazníků u pokladen.

Režim perspektivy 
je jedinečnou funkcí kamer tohoto typu. 
Ostatní zařízení pro počítání osob je nutné 
umístit vertikálně nad vchod, aby bylo 
počítání přesné. Kameru Wisenet SND-6084/
FPC lze nainstalovat pod určitým úhlem, takže 
plní dvojí funkci: slouží jako bezpečnostní 
zařízení a zároveň zajišťuje počítání osob k 
prodejním a marketingovým účelům.

Konfigurace a správa 
je navržena tak, aby co nejvíce zjednodušila 
práci pracovníkům obsluhy. Reportovací 
funkce systému nabízejí přehled kritických 
aktivit v maloobchodním prostředí.

Kamera Wisenet SND-6084/FPC 
byla testována a certifikována společností 
Facit. 

Webové uživatelské rozhraní 
umožňuje vzdálené nastavení a konfiguraci 
softwaru.

Síťová integrace 
umožňuje i počítání v reálném čase a přenos 
dat v síti.

Automatické reportování 
lze nastavit každodenně, týdně i měsíčně. 

Zasílání reportů 
e-mailem nebo prostřednictvím FTP.

Grafy v reálném čase 
s hodinovým, denním a týdenním rozpisem. 

Porovnání aktuálních výsledků
oproti průměru.

Analýzy trendů  
s jednotným týdenním přehledem.

SND-6084/FPC

K DOSAŽENÍ VÍCE NEŽ 90% PŘESNOSTI JE NEZBYTNÉ NÁSLEDUJÍCÍ NASTAVENÍ 
HARDWARU:  

Min. výška/vzdálenost 
objektivu od vstupu/podlahy

Výška 3 m při vzdálenosti 2,5 m

Max. výška/vzdálenost 
objektivu od vstupu/podlahy

Výška 4 m při vzdálenosti 3,5 m

Úložná kapacita na přehledy aktivit za více než 12 měsíců, reporty lze ukládat na paměťovou 
kartu microSD.

Příslušenství (volitelné)

©2016 Hanwha Techwin Europe Ltd. Všechna práva vyhrazena.

VZHLED A SPECIFIKACE MOHOU BÝT ZMĚNĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ
Za žádných okolností nebude tento dokument reprodukován, distribuován nebo měněn,
ani jako celek, ani jeho části, bez formálního povolení společnosti Hanwha Techwin Europe Ltd.

Wisenet, LiteNet, SSNR jsou obchodní známky společnosti Hanwha Techwin Europe Ltd.


