
 

 

 2מצלמות סדרה 
IPC-2XXX 

 3מצלמות סדרה 
IPC-3XXX 

 5מצלמות סדרה 
IPC-5XXX 

  צבע מלא
Full Color 

 לחץ

 כאן
 קיים במודל עם לדים קיים במודל עם לדים קיים במודל עם לדים

 )זוג חוטים( מגעים יבשים - אזעקה
Alarm 

 לחץ

 כאן
 קיים קיים 

 Audioוחיצוני  מיקרופון מובנה עםשמע 
 לחץ

 כאן
 קיים קיים 

 נוורימניעה מס
 WDR 

 לחץ

 כאן
 קיים קיים קיים

 חציית קו שלאנליטיקה 
Trip Wire,  Perimeter Protection 

 לחץ

 כאן
 קיים

וגילוי  AIקיים ובמודלים מסוימים עם 
 אנשים/רכבים

וגילוי  AIקיים ובמודלים מסוימים עם 
 אנשים/רכבים

 לאזורכניסה של אנליטיקה 
Intrusion 

 לחץ

 כאן
 קיים

וגילוי  AIקיים ובמודלים מסוימים עם 
 אנשים/רכבים

וגילוי  AIקיים ובמודלים מסוימים עם 
 אנשים/רכבים

 חפץ נעלם
Missing Object 

 לחץ

 כאן
 קיים  

 חפץ נעזב
Abandoned Object 

 לחץ

 כאן
 קיים  

 גילוי תנועה של אנשים ורכבים בלבד
SMD 

 לחץ

 כאן
 קיים קיים 

 של אנשים באזור מוגדר שוטטות
Loitering 

 לחץ

 כאן
 קיים  

 התקהלות
Gathering Detection 

 לחץ

 כאן
 קיים  

 נוכחותאזור 
Heat Map 

 לחץ

 כאן
 (5842קיים )חוץ ממודל   

 גילוי פנים
Face Detection 

 לחץ

 כאן
  

קיים. יש מאפיינים של פנים במצלמות 
 עדשה ווריפוקלית בלבד 

 פניםזיהוי 
Face Recognition 

 לחץ

 כאן
   

 )ניהול תור( ספירת אנשים
People Counting 

 לחץ

 כאן
 קיים  

 - SSAשל מצב מטיתהפעלת אוטו 

WDR בהתאם לתאורה 

 לחץ

 כאן
נקראת  2במצלמות סדרה  ההגדרה

"AUTO" 
 קיים קיים

 זיהוי חניה
Parking Detection 

 לחץ

 כאן
 קיים  

PoE 
 לחץ

 כאן
 קיים קיים קיים

ePoE 
 לחץ

 כאן
 קיים  

  SD CARD -כרטיס זיכרון 
 לחץ

 כאן
ג'יגה 256עד  ג'יגה 256עד  ג'יגה 256עד    

 67IP -הגנה מרטיבות 
 לחץ

 כאן
 תלוי במודל תלוי במודל תלוי במודל

www.dahuasecurity.co.il/f1 

 

חזרה 

לאתר 

 דאווה

https://www.dahuasecurity.co.il/full-color
https://www.dahuasecurity.co.il/full-color
https://www.dahuasecurity.co.il/alarm
https://www.dahuasecurity.co.il/alarm
https://www.dahuasecurity.co.il/audio
https://www.dahuasecurity.co.il/audio
https://www.dahuasecurity.co.il/wdr
https://www.dahuasecurity.co.il/wdr
https://www.dahuasecurity.co.il/tripwire
https://www.dahuasecurity.co.il/tripwire
https://www.dahuasecurity.co.il/intrusion
https://www.dahuasecurity.co.il/intrusion
https://www.dahuasecurity.co.il/missing-object
https://www.dahuasecurity.co.il/missing-object
https://www.dahuasecurity.co.il/abandoned-object
https://www.dahuasecurity.co.il/abandoned-object
https://www.dahuasecurity.co.il/smd
https://www.dahuasecurity.co.il/smd
https://www.dahuasecurity.co.il/loitering
https://www.dahuasecurity.co.il/loitering
https://www.dahuasecurity.co.il/crowdgatheringestimation
https://www.dahuasecurity.co.il/crowdgatheringestimation
https://www.dahuasecurity.co.il/heatmap
https://www.dahuasecurity.co.il/heatmap
https://www.dahuasecurity.co.il/face-detection
https://www.dahuasecurity.co.il/face-detection
https://www.dahuasecurity.co.il/face-recognition
https://www.dahuasecurity.co.il/face-recognition
https://www.dahuasecurity.co.il/people-counting
https://www.dahuasecurity.co.il/people-counting
https://www.dahuasecurity.co.il/ssa
https://www.dahuasecurity.co.il/ssa
https://www.dahuasecurity.co.il/parking-detection
https://www.dahuasecurity.co.il/parking-detection
https://www.dahuasecurity.co.il/poe
https://www.dahuasecurity.co.il/poe
https://www.dahuasecurity.co.il/epoe
https://www.dahuasecurity.co.il/epoe
https://www.dahuasecurity.co.il/sdcard
https://www.dahuasecurity.co.il/sdcard
https://www.dahuasecurity.co.il/ip67
https://www.dahuasecurity.co.il/ip67
https://www.dahuasecurity.co.il/f1
https://www.dahuasecurity.co.il/f1
https://www.dahuasecurity.co.il/f1
https://www.dahuasecurity.co.il/f1
https://www.dahuasecurity.co.il/f1
https://www.dahuasecurity.co.il/f1
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   משתמש באנליטיקה שמגיע מהמצלמות רשת. אמשמש כמקלט בלבד ואינו מבצע שום אנליטיקה אל NVR-* מכשיר ה

 

PRO NVR Lite NVR 

 דגם
 

NVR5000-4KS2 NVR4000-4KS2 NVR4000-4KS2/L 

Max incoming/storage/outgoing 
(to SW like SMART PSS, 

DSSPRO) 
 

 
320/320/320Mbps 

NVR4100-4KS2：80/80/48Mbps 
NVR42/44/48-4KS2：200/200/96Mbps 

NVR4100-4KS2/L：80/80/60Mbps 

NVR4200-4KS2/L：128/128/64Mbps 

Max Decoding (for local 
playback on HDMI) 

 4ch@8MP(30fps),  
16ch@1080P(30fps) 

2ch@8MP(30fps),  
8ch@1080P(30fps) 

2ch@8MP(30fps),  
8ch@1080P(30fps) 

Face Database 
 

N/A N/A N/A 

Face Recognition 
 AI by Camera 

 
Support N/A  N/A  

Perimeter Protection 
 AI by Camera 

 
Support Support Support 

Metadata 
 AI by Camera 

 
Support N/A N/A 

People Counting 
 AI by Camera 

 
Support Support Support 

ANPR 
 

Support N/A N/A 

SMD 
 AI by Camera 

 
Support Support Support 

Thermal (above X degrees 
detection) 

 
16 channels N/A N/A 

Heat Map (General) 
 

Support Support Support 

Fisheye Dewarp 
 Supports 1 channel at 

12MP/6MP/5MP 
N/A N/A 

www.dahuasecurity.co.il/f1 



 
  (.HDCVIעבור המצלמות האנלוגיות ) וגם מבצע אנליטיקהמשמש כמקלט  (-2I)מסדרה  XVR-* מכשירי ה

  גם מצלמות רשת, חיבור זה משבית את יכולות האנליטיקה של המכשיר. XVR-מכשירי ה* במידה ומחברים ל

 

XVR5000-I2 XVR5000-4KL-I2 XVR7000-4K-I2 

תצוגה של וידאו )לא הקלטה( דרך 
 HDMIיציאת 

Preview Ability 

 
5M-N@20fps / 4M-

N/1080P/720P real-time preview 
4K@15fps preview； 

4K-N/5MP/4MP real-time preview 
 K4 (M8)( בזמן אמת preview) הצגה 

 גילוי תנועה של אנשים ורכבים בלבד
SMD 

 
 כל הערוצים כל הערוצים הערוצים 16עד  

 חציית קו שלאנליטיקה 
Trip Wire 

 
 הערוצים 2

 XVR5x32-4KL-I2 -הערוצים חוץ מ 2
 ערוצים 6-התומך ב

 XVR7x16-4KL-I2 -הערוצים חוץ מ 2
 ערוצים 6-התומך ב

 כניסה לאזורשל אנליטיקה 
Intrusion 

 

 הערוצים 2
 XVR5x32-4KL-I2 -הערוצים חוץ מ 2

 ערוצים 6-התומך ב
 XVR7x16-4KL-I2 -הערוצים חוץ מ 2

 ערוצים 6-התומך ב

 גילוי פנים
Face Detection 

 

 XVR5x04-I2  -הערוצים חוץ מ 2
 1התומך בערוץ 

 XVR5x32-4KL-I2 -הערוצים חוץ מ 2
 ערוצים 6-התומך ב

 XVR7x16-4KL-I2 -הערוצים חוץ מ 2
 ערוצים 6-התומך ב

 פניםזיהוי 
Face Recognition 

 

 XVR5x04-I2  -הערוצים חוץ מ 2
 1התומך בערוץ 

 XVR5x32-4KL-I2 -הערוצים חוץ מ 2
 ערוצים 6-התומך ב

 XVR7x16-4KL-I2 -הערוצים חוץ מ 2
 ערוצים 6-התומך ב

 קידוד חכם
AI coding 

 
 כל הערוצים כל הערוצים הערוצים 16עד  

www.dahuasecurity.co.il/f1 

https://www.dahuasecurity.co.il/smd
https://www.dahuasecurity.co.il/tripwire
https://www.dahuasecurity.co.il/intrusion
https://www.dahuasecurity.co.il/face-detection
https://www.dahuasecurity.co.il/face-recognition

