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DIGITALE ( DVR ) BEWAKINGSRECORDERS BIJ BPS BVBA
Mini Camera Server type 04
MCS 04
De nieuwste telg uit de familie

Zo klein als een schoendoos !!!
Afmetingen h=96 x B=222 x D=328 mm





























Mini Camera Server type 04
Werkt zoals onze grote servers !!!!!!
4-kanaals beveiligingssysteem met 2 audiokanalen
Overal ter wereld controle op uw eigendom
Demo mogelijk in onze burelen te Ham
Beelden op volgende GSM's mogelijk Nokia E61 - N70 - N73 - N80 - Ngage - N95 - 3230
- 3250 - 6260 - 6630-6680 - 7610 - en andere ( te testen )
O2: O2 Xda II - O2 Xda Atom(3G) - O2 Xda Mini
Nieuw : smart phones met android HTC,googlephone enz
iPhone werkt met ons systeem
Ook iPod en de iPad werkt feilloos samen
Win mob 5 - 6 / Symbian 5 - 6 / win mob 2003
4-kanaals video-ingang - elke camera kan aangesloten worden
maximale overall framerate van 25 fps
4 beeldweergaves - single - quad - rotating - alarm
multi-alarm triggering: sensor, beweging, beeldverlies en geheugentekort
HDD ondersteunt geprogrammeerde opname,
Overschrijving aanwezig ( eindeloze loop )
H 264 video compressieformaat,
5 opnamekwaliteiten en framerates van 1 to 25 fps
voor elk kanaal apart instelbaar
meerkanaals weergave, zoekfunctie volgens tijd/datum en gebeurtenis,
inzoomen/vasteggen/opslaan/printen/back-uppen van het beeld
bewaking en PTZ op afstand via webbrowser, dynamisch domeinnaam
weergave op afstand
Werkt samen met het CMS .. ( CMS gratis bijgeleverd )
koppel meerdere Mini Camera Server systemen op afstand samen !!! ( Tot 64 camera's)
configureerbare autoreboot
automatische berichtgeving per e-mail
































MCS 04
ingang: RCA male
video-ingang: 4 kanalen (RCA) 1.0Vpp / 75 ohm
audio-ingang: 2-kanaals pc audio
framerate: 25 fps (PAL),
framerate opname: 25 fps (PAL)
compressie: H 264
beeldweergave: apart kanaal of 4 kanalen
videoresolutie: PAL: 704 x 576, 352 x 288
opnametoestel: HDD, USB disk, ZIP, CD-R/W
opnamemodus: beweging - sensor - geprogrammeerd -manueel
netwerk: TCP/IP
PTZ: configureerbaar protocol, pan tilt en zoom op afstandsbediening mogelijk
software: ondersteunt IE webbrowser - CMS
Klik hier voor screen-shots en meer uitleg
MCS 04 is voorzien van :
audio in achteraan
audio uit achteraan
micro in achteraan
PS2 muisaansluiting ( muis bijgeleverd )
PS2 toetsenbordaansluiting ( bijgeleverd )
VGA aansluiting
Ethernetpoort
USB achteraan
USB aansluiting vooraan
audio in vooraan
micro in vooraan
aan / uit schakelaar
schuifschakelaar 3 standen voor ventilator
320 gigabyte HD ( 2e HD in optie voor 100 euro )
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