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C2 General

Kitul de supraveghere Dahua, este un sistem de ultimă generație 

compus din:

 Network Video Recorder (NVR) 4K UltraHD cu 4 canale care suportă camere

IP de până la 8MP și înglobeaza tehnologii și funcționalități avansate precum:

 Compresie video: H.265/H.264/MJPEG;

 Tehnologie ANR - recuperarea automata a informațiilor de la 

camerele IP atunci când conexiunea este instabilă;

 Ieșiri video simultane HDMI/VGA, rezolutia maximă HDMI 

3840×2160p, VGA 1920x1080p;

 Lățime de bandă: 80Mbps;

 Suportă 1xHDD pe interfață SATA cu capacitate maximă de 6TB;

 Alimentare: DC 12V/2A, consum 3W (fara HDD);

 Detecția mișcării, zonă detecție 396 (22x18);

 Switch PoE cu 4 porturi inclus, 25.5 W / Canal - PoE (802.3af/at);

 Acces de pe telefonul mobil: prin aplicatia gDMSS (pentru Android 

și iDMSS pentru iOS).



C2 General

Kitul de supraveghere Dahua, este un sistem de ultimă generație 

compus din:

 Hard disk de 1TB special conceput pentru sisteme de supraveghere video, 

suficient pentru a înregistra evenimentele pentru o perioadă lungă de timp.

 Sursă de tensiune neîntreruptibilă UPS de 600VA / 360W pentru a 

menține sistemul în stare de funcționare în cazul întreruperii alimentării cu 

tensiune 220V.

 1, 2, 3 sau 4 camere IP de interior sau exterior (dome sau bullet) 

 Camera IP Dahua Dome este echipată cu un senzor CMOS progresiv

de 1/2.9 inch, care oferă o rezoluție video de 2 megapixeli (Full HD -

1920x1080 pixeli). Lentila fixă de 2.8 mm face posibil un unghi vizual

de 110° pentru monitorizarea și supravegherea obiectivelor. BLC 

(Back Light Compensation) ajută la vizualizarea detaliilor obiectelor

întunecate, iar în același timp poate filtra obiectele foarte luminoase. 

Camera funcționează la temperaturi cuprinse între -30 si +60 grade 

Celsius. Este echipată cu 24 led-uri IR care îi asigură vizibilitate pe 

timp de noapte pana la o distanță de 30 m. Are un grad de protecție la 

umezeală și praf IP67  și rezistența la impact IK10.



C2 General

Kitul de supraveghere Dahua, este un sistem de ultimă generație 

compus din:

 Camera IP Dahua Bullet este o camera de exterior echipată cu un 

senzor CMOS de 1/2.7 inch, care oferă o rezoluție video de 2 

megapixeli (Full HD - 1920x1080 pixeli). Lentila fixă de 2.8 mm face 

posibil un unghi vizual de 104° pentru monitorizarea și supravegherea

obiectivelor. Camera IPC-HFW1230S poate filma și pe timp de noapte

pe o distanță de până la 30 metri, cu ajutorul celor 18 LED-uri IR. 

Funcția Smart IR cu care este dotata camera ajustează intensitatea

LED-urilor IR în corncordanță cu distanța la care se afla obiectul, 

pentru a evita supraexpunerea obiectelor apropiate. BLC (Back Light 

Compensation) ajută la vizualizarea detaliilor obiectelor întunecate, 

iar în același timp poate filtra obiectele foarte luminoase. Camera 

funcționează la temperaturi cuprinse între -30 si +60 grade Celsius.

Are un grad de protecție la umezeală și praf IP67.

 Instalare și configurare cu personal specializat, incluse, în limita a 30m 

de cablu / cameră.



C2 General

Oferta financiara: 

Tip serviciu Abonament lunar 

euro fara TVA

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI - 1 CAMERA 21.5

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI - 2 CAMERE 27

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI - 3 CAMERE 33

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI - 4 CAMERE 38

Preturile mentionate sunt exprimate in euro fara TVA si sunt valabile la semnarea unui contract pe 24 de luni.




