
DH-IPC-HFW4431R-Z مدل 

 دوربین

اینچ 3/1 مگاپیکسل با حسگر پیشرفته  4با لنز  پیشرفته اسکن تصویر سنسور   

line-by-line scan سیستم اسکن 

1 / 3s ~ 1 / 100000s; can be manually or automa cally adjusted شاتر سرعت  

0. 01Lux (color mode); 0.001Lux (black and white mode); 0Lux 
(infrared light on) 

نوردهی  میزازن  

دسیبل 56 از تربیش  S / N نسبت    

N/A ویدئو خروجی  

دوربین امکانات  

80 meters برد حداکثر  IR 

کند می سوئیچ خودکار طور به  IR-CUT شب/  روز  

BLC / HLC / WDR ( 120 بل دسی سازي نور  جبران ( 
 پس زمینه

دستی/  خودکار  سفیدي توازن 
 رنگ

دستی/  خودکار  کنترل 
3D noise reduc on نویز کاهش  

 
 

 لنز



2.7mm ~ 12mm کانونی  طول  
 
 

F1.85-F2.85 نوع لنز 
φ14 پایه لنز 

 خودکار
 

فوکوس کنترل  
 
 

0.3m فوکوس فاصله  
Horizontal: 99 ° ~ 36 °; ver cal: 47 ° ~ 17 ° نمایش زاویه  

electric دوربینلنز  نوع  

 ویدیو

H.264; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG سازيفشرده  

"50Hz: the main stream (2592x1520 @ 20fps), the auxiliary stream 1 
(704 × 576 @ 25fps), the auxiliary stream 2 (1280 * 720p @ 25fps) 

60Hz: the main stream (2592x1520 @ 20fps), the auxiliary stream 1 
(704 × 480 @ 25fps), the auxiliary stream 2 (1280 * 720p @ 25fps) " 

 میزان فریم ویدیو

 
"H265: 24K ~ 10Mbps (24K in the case of CIF @ 1 frame with the 

same 264) H264: 24K ~ 10Mbps MJPEG: 48K ~ 12Mbps" 

بایت میزان  
تنظیم کیفیت 

 تصویر
 
 

 صدا

Support the absence of SD card; SD card space is insufficient; SD card 
error; network disconnection; IP conflict; mobile detection; video 

 هشدار پیوسته



occlusion; regional intrusion; mixing line intrusion; items left / 
disappear; scene changes; audio anomaly detection; Measurement 

 امکانات و ویژگی دوربین
Brightness; Contrast; Sharpness; Saturation; Gamma تصویر تنظیمات  

Time; channel; geographical location; picture; OSD   اطالعات

stand by تصویر * تصویر 

"  پایین به باال از ویدئو اولویت زمان، با شده ضبط ویدئو، تشخیص ضبط دستی، ضبط
زمان/  ویدئو تشخیص/  خارجی زنگ/  دستی دنبال به " 

 حالت ویدیو

Support a key to restore the default configuration بازنشانی تنظیمات 
Support IE7; IE8; IE9; IE10; Chrome8 +; Firefox3.5 +; Safari5 + 

browser 
 مرورگر

 کاربر 20
 

کاربر دسترسی  

Maximum support 20 users, mul -level user rights management میدیریت کاربران 

رمزگذاري مک آدرس مک مجاز؛ عبور رمز و کاربر نام کنترل    HTTPS؛ IEEE 802.1x 
شبکه دسترسی  

 حالت امنیت

"1080P: 2 to 4Mbps 720P: 1 to 2Mbps" جریان کم بیتی 

stand by چهره تشخیص  

ناحیه 4 تا  حریم خصوصی 

stand by کوریدور حالت  

 رابط کمکی / شبکه



1, 10 / 100M Ethernet port شبکه رابط  

HTTP; DNS; DDTP; DDTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; 
PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; 

شبکه پروتکل  

 
ONVIF; GB / T28181; CGI; PSIA 

 استاندارد
 دسترسی

11.1W (IR light on, ICR switch) برق مصرف  
 

 دماي مصرفی ℃ 60 + ~ ℃ 40-

 رطوبت مصرفی 95% ≥

IP67; محافظت درجه  

 مواد مصرف شد فلز

72 mm x 80 mm x 212.8 mm اندازه 
Bare metal: 0.65KG with packaging: 0.72KG وزن 

66956096منبع مطلب کاتولگ : شرکت ایمن سازان      

 

 


