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 Oprogramowanie 
 
Oprogramowanie serwera sieciowej 
krosownicy wizyjnej  

WV-ASC970  

 
Oprogramowanie klienta sieciowej 
krosownicy wizyjnej  

WV-ASM970 

 
(Powy sze zdj!cia stanowi" wy#"cznie przyk#ady.) 

 

 
Oprogramowanie zarz"dzaj"ce i-PRO  

WV-ASM100 
WV-ASM100L (wersja Light) 

 

 

 

  Obs#ugiwane rejestratory: seria WJ-ND400, 
seria WJ-ND300, seria WJ-ND200, 
WJ-HD716 / 616, seria WJ-HD300A, seria 
WJ-RT416 

  Mo liwo$% wspó#pracy z maks. 100 
rejestratorami, 64 nadajnikami i 256 
bezpo$rednio do#"czonymi kamerami 

  Mo liwo$% wspó#pracy z maks. 6400 
kamerami do#"czonymi do rejestratorów 
i 256 kamerami do#"czonymi do nadajników 
(automatyczne wykrywanie) 

  Maks. 30 obrazów/s na kamer! 
wy$wietlanych w trybie H.264, 1,5 Mb/s lub 
MPEG-4, 2 Mb/s 

  Maks. 400 grup kamer 

Akcesoria 

Sterownik systemowy Ethernet 
z joystickiem 3D i pokr!t#em Jog / 
Shuttle 

WV-CU950 
(niedost!pne dla oprogramowania 
WV-ASM100L) 
 

 
 

  Wybór kamery / grupy / sekwencji, sterowanie kamerami i sterowanie rejestratorem 
mo e odbywa% si! przy pomocy opcjonalnego sterownika systemowego WV-CU950 
(tylko oprogramowanie WV-ASM100) 

 
 
 

Oprogramowanie monitoruj"ce 
i-PRO  

WV-ASM10 
 

 
 

 

WV-ASC970 

  &atwe i p#ynne przej$cie od systemu 
analogowego do sieciowego 

  Elastyczny system wizyjny: analogowy, sieciowy 
(IP) oraz hybrydowy analogowy / sieciowy 

  Mo liwo$% wspó#pracy z maks. 64 rejestratorami, 
64 odbiornikami i 2048 kamerami (w przypadku 
po#"czenia z nadajnikiem) 

  Wybór kamery / sekwencji / monitora, sterowanie
kamerami i sterowanie rejestratorem mo e 
odbywa% si! przy pomocy opcjonalnego 
sterownika systemowego WV-CU950 

  Obs#ugiwane rejestratory: seria WJ-ND400, 
seria WJ-ND300, seria WJ-ND200, WJ-HD316, 
seria WJ-RT416, seria WJ-HD716 

 
WV-ASM970 

  Funkcja obs#ugi wielu monitorów umo liwia 
jednoczesne wy$wietlanie obrazu operacyjnego 
i obrazu bie "cego (1- / 4- / 7- / 9- / 10- / 13- / 
16-segmentowego) na dedykowanym 
monitorze; mo liwa jest tak e praca na dwóch 
monitorach 

  Maks. 30 obrazów/s na kamer! wy$wietlanych 
na ekranie podzielonym na 16 segmentów 
w trybie MPEG-4, 2 Mb/s (w zale no$ci od 
rodzaju, konfiguracji kamery i wydajno$ci 
komputera PC) 

  Maks. 30 obrazów/s na kamer! wy$wietlanych 
na ekranie podzielonym na 16 segmentów 
w trybie H.264, 1,5 Mb/s w rozdzielczo$ci VGA 
(w zale no$ci od rodzaju i konfiguracji kamery) 

  Rozdzielczo$% obrazu zmienia si! dynamicznie 
w zale no$ci od trybu ekranowego: VGA 
w trybie 4-segmentowym (Quad), QVGA 
w trybie 16-segmentowym, zapewniaj"c 
optymalne wykorzystanie sieci (w zale no$ci od 
modelu kamery) 

Elementy systemu 

Oprogramowanie serwera sieciowej 
krosownicy wizyjnej 

WV-ASC970 

 
(Powy sze zdj!cie stanowi wy#"cznie 

przyk#ad.) 

Oprogramowanie klienta sieciowej 
krosownicy wizyjnej 

WV-ASM970 

 
(Powy sze zdj!cie stanowi wy#"cznie 

przyk#ad.) 
Sterownik systemowy Ethernet 
z joystickiem 3D i pokr!t#em Jog / 
Shuttle 

WV-CU950 
 

 
 

  Obs#ugiwane rejestratory: seria WJ-ND400, seria WJ-ND300, seria WJ-ND200, seria 
WJ-HD300A 

  Mo liwo$% wspó#pracy z maks. 16 rejestratorami, 64 nadajnikami i 256 bezpo$rednio 
do#"czonymi kamerami 

  Maks. 30 obrazów/s na kamer! wy$wietlanych na ekranie podzielnym na 16 
segmentów w trybie MPEG-4, 2 Mb/s 

  Maks. 400 grup kamer 

   

Sieciowy rejestrator wizyjny z oprogramowaniem do wy$wietlania obrazu  

BB-HNP15  

 

  Zapis w standardach MPEG-4 i JPEG 

  Jednoczesne odtwarzanie zapisanych obrazów 

  Funkcja zdalnego dost!pu 

  Transmisja d'wi!ku z kamery sieciowej 

  Funkcje wy$wietlania sekwencyjnego 

  Obs#uga zabezpiecze( SSL 

  Funkcja wykonywania pojedynczych uj!% 

  Zmiana formatu zapisanych nagra( 

  Graficzne wy$wietlanie zapisanych obrazów w formie 
listy 

 

Sieciowy rejestrator wizyjny z oprogramowaniem do wy$wietlania 
obrazu  

BB-HNP17 W sprzeda y od kwietnia 

 
 

 

Sieciowy rejestrator wizyjny  

BB-HNP11 

 

 
 

  Zapis w standardach H.264, MPEG-4 i JPEG 

  Obs#uga zapisu i odtwarzania obrazu z kamer H.264 

  Obs#ugiwana rozdzielczo$% 1280 × 960 

  Zdalny dost!p 

  Lista obs#ugiwanych maks. 64 kamer 

  Zapis zdarze( 

  Dowolno$% konfigurowania uk#adu okna 

  Sekwencja po#o e( zaprogramowanych 

  Zapis sterowany timerem z przypisaniem po#o e( zaprogramowanych 

  Wy$wietlanie wskakuj"cych okien 

  Tryb podgl"du kolorowego w nocy zale nie od czasu 

 

 

  Zapis lub odtwarzanie obrazów z d'wi!kiem 

  Funkcje zapisu z detekcj" ruchu oraz zapisu 
sterowanego timerem 

  Wyszukiwanie zapisanych obrazów 

  Ograniczenie pojemno$ci zapisu 

 

Produkty sieciowe


