LENOİ
HX-10 HX-11 HX-12
LENOI MOBIL NVR DAHILI ARAÇ TAKIP SISTEMI VE ACİL DURUM BUTONU

Genel Özellikler

MOBİL NVR MODEL HX-10 HX-11 HX-12
• 4 kanal IP kamera desteği veya isteğe göre 8 – 12 – 18 – 24 kanal desteği
• 4 - 8 -12 – 24 kanal aktif POE desteği (modele göre aktif veya pasif poe)
• 3G / 4.5G uzaktan canlı yayın izleme

• H.264 high profile sıkıştırma
• 2 x mikrofon girişi
• 1 x ses çıkış
• 2 adet 3G/4.5G anten bağlantısı
• VGA – HDMI – AV görüntü çıkışları
• 2 x USB
• 1 x standart 2 x müşteri talebine göre opsiyonel l 2.5 inç kızaklı, kilitli, her biri için toplam 2TB HDD desteği (Uygun boyutlu HDD ler ile
birlikte toplam 16TB)

• 10/100 RJ45 Ethernet
• 400mAh dahili batarya ile anlık voltaj kesilmelerinde kesintisiz kayıt ve güç desteği (Arttırılabilir)
• M12 bağlantı soketleri
• Araçlar için özel tasarlanmış hareket ve darbelere dayanıklı kasa ve PCB tasarımı

• -20 --- +75 dereceler arasında güvenli çalışabilme
• % 2 - % 98 RhG nem aralığında çalışabilme

MOBIL NVR HX-10 HX-11 HX-12
•

Sürüş güvenliğini sağlayan, 4 kamera için ayrı ayrı özelleştirilebilen 4 adet tetik bağlantısı

•

Otomatik olarak son bir saat ya da network üzerinden gönderilen komutlarla istenilen zaman aralığında

•

Aracın titreşiminden ve hareketlerinden etkilenmeyen , kayıt güvenliğini artıran özel donanım ve tasarım

•

Yapılan kayıtların kaybını önlemek amacıyla belirtilen IP adresine otomatik olarak kopyalayabilme

•

4 Kanal için 1080N kayıt çözünürlüğü

•

9V – 36V aralığında çalışabilme

•

Rf - Id kimlik kontrol

•

Acil durum, panik/imdat butonu desteği istenilen sayıda (müşteri talebine göre opsiyonel

•

İmdat butonu aktif olduktan sonra, ayarlanan zaman aralığında 1dk – 60dk merkeze, acil durum bilgisi, aracın konumu, yön, güzergah vb
bilgilerini gönderebilme

•

İstemsiz ve amaç dışı kullanımlara karşı özel tasarlanmış imdat butonu

•

Mesafe ve sayı sınırı olmayan imdat buton bağlantısı

•

Araç motorunun uzaktan durdurulması / çalışmasının engellenmesi ((müşteri talebine göre opsiyonel)

•

Yanmaya ve çarpmalara dayanıklı alüminyum kutu

•

Darbeleri absorbe eden kilitli amortisörlü HDD yuvası

•

Fansız soğutma sistemi

•

Aracın akü voltajının yazılım üzerinden anlık takibi

•

Kontağa bağımlı olmayan gerçek güvenlik

•

Donanımsal olarak hareketli araçlar için tasarlanmış bir yapıya sahip olduğunu ve hareketti araçlarda kullanılabilirliğini gösteren EN-50155
sertifikası

MOBIL NVR HX-10 HX-11 HX-12
• Watermark özelliği
• 1sn – 40 sn Pre-alarm
• 1sn – 20 dk Post alarm

• ACC bağlantı özelliği ile kontak kapanış sonrası çalışma ve ayarlanabilir süre özelliği
• Belirlenen zaman aralıklarında yada panik butonunun aktif olması ile kaydedilmiş görüntülerin sunucuya
aktarılması

• Hafıza doluluk oranın yüzde yüze ulaşması durumunda ilk kayıttan başlayarak eski kayıtların üzerine yazma

• Kayıt edilen görüntüleri uzaktan izleyebilme, belirtilen zaman aralığında otomatik olarak kendini yedekleyebilme
• Kontak bağlantısı ile cihazın otomatik çalıştırılması ve kontak sonrası 1dk – 24 saat arasında ayarlanan süre ile
çalışmaya devam edebilmesi ve kayıt kayıplarının önüne geçilmesi

• Tarih, saat, kayıt türü, alarm türü gibi olaylara bağlı kayıt izleme, yedek alma
• Sadece video, video ile birlikte ses formatında görüntü oynatabilme
• İleri, geri, hızlı, yavaş, çok hızlı, çok yavaş formatlarında görüntü izleme
• 1 gün ila 365gün 7/24 de görüntü kaydedebilen hafıza (4 TB kadar arttırılabilir hafıza) 1 ay (1 TB HDD)

• Kontak kapandıktan sonra ayarlanan süre aralığında 0dk – 360dk/0dk- 600 dk çalışabilme (istenilen zaman
aralığı tanımlanabilme)

IP KAMERA

LNC-101 LNC-102 LNC103 LNC-104 LNC-105 LNX-80 LNX-66 GENEL ÖZELLIKLER

• Power IR led
• 20M gece görüş mesafesi
• Araçlar için özel tasarlanmış hareket ve sarsıntılara dayanıklı PCB ve kasa tasarımı
• TCP/IP,HTTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTMP,RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP (SIP opsiyonel)
• HTTP CGI, ONVIF
• 0. 005Lux (Renkli), 0Lux (IR Açık)
• OV9732 + H3518EV200
• H.264 MP/BP, MJPEG
• M12 bağlantı
• Mikrofon
• Aktif - Pasif POE ((müşteri talebine göre opsiyonel)
• RJ-45, IEEE 802.3af POE destek (opsiyonel)
• Stream, Man: 256-6000kbps, Sub: 50-1000kbps
• 720p-960h-1Mbps 1000 TVL @ 25fps ((müşteri talebine göre opsiyonel)
• 2.5mm / 2.8mm / 3.6mm lens ((müşteri talebine göre opsiyonel)
• İmaj Ayarlama, Aynalama, Defog, ROI
• -30℃ 80℃ sıcaklık aralığında çalışabilme
• 10%-95% nem aralığında çalışabilme

IP KAMERA

LNC-101 LNC-102 LNC-103 LNC-104 LNC-105 LNX-80 LNX-66 GENEL ÖZELLİKLER

•

Hareket halindeki araçlar için özel tasarlanmış, hareketli ortamlarda sabit görüntü alabilen sensör sistemi

•

Araç içerisinin net görüntülenmesi ve incelenmesini sağlayan 1000 TVL çözünürlük

•

WATERMARK özelliği

•

Ortam sesini kaydedebilme ve network bağlantı kesilmesi durumunda alarm tetik özelliği

•

LEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, EN50155 ve IK08’a kadar darbe koruma desteği

•

IP66-67 ve IEC Standard 60529 standartları

•

Mobil sistemlere uygunluğunu ve titreşimli ortamlarda kullanılabilirliğini gösteren EN* 50155 sertifikasyonu

•

LNC-103 IP 3.6 mm 1MP IP66/67 Digital WDR.3D DNR,BLC,Defog,ROI,POE&DC12V , Dahili mikrafon

•

LNC-104 IP 2.8mm lens 1MP IP66/67 Digital WDR.3D DNR,BLC,Defog,ROI,POE&DC12V , Dahili mikrafon

•

LNC-105 IP 2.8mm lens 1MP IP/66/67 Digital WDR.3D DNR,BLC,Defog,ROI,POE&DC12V , Dahili mikrafon

Plaka Tanıma ve Araç Sorgulama (Müşteri talebine göre opsiyonel)
•

H.264 ve MPEG4 görüntü işleme formatı

•

Yerli yazılım ve donanım

•

Gece ve gündüz plaka işleme ve kontrol

•

Power IR ledler

•

Emniyet birimleri ile anlık haberleşme

•

Aranan plakalar ile ilgili alarm durumunu, konumu ile emniyet birimlerine gönderebilme

•

Anlık 25 adede kadar plaka okuyabilme

•

Full HD Siyah beyaz CMOS SONY sensör & Full HD Renkli CMOS SONY sensör

•

IP67 koruma sınıfı

Servis Bilgilendirme ve Kontrol
•

Herhangi bir kontrol ve ya yönetim ünitesine ihtiyaç duymadan, akıllı telefon ve tabletlere yüklenebilen özel
yazılım

•

Taşınacak olan kişilerin fotoğrafları, adı soyadı, sağlık bilgileri, ihtiyaca göre aranılması gereken kişilerin
telefon numaralarının bulunması

•

İlgili kişilere, öğrencinin servise gelmedi, araca bindi, normal konumunda indi, erken indi gibi bilgilerin
gönderimi. Şoför veya yardımcısının kullandığı programlar iki ayrı cihazda dahi olsa koordineli çalışabilme

•

Öğrencileri teslim alacak ebeveynlerin veya yakınlarının kimlik bilgileri ve resimlerinin yazılım üzerinde
görünmesi. Ebeveyn, ilgili ebeveyn yazılımıyla, teslim alacak kişinin kimlik bilgilerini ve fotoğraflarını uzaktan
ve anlık güncelleyebilmekte, teslim edilen kişi bilgileri ise bu yazılım yolu ile anlık olarak ebeveyne
iletilmektedir.

•

Ebeveyn yazılımıyla çocuğun servise binmeyeceği bilgisini veya yakın bir noktadan servise binecekse, ilgili
noktanın koordinatını araca kolaylıkla ulaştırabilmekte ve bu sayede yakıt ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

•

Servis aracının teslim alacak bölgeye veya teslim edilecek bölgeye yaklaştığı bilgisi ebeveyn yazılımı üzerinden
anlık olarak ebeveyne bildirilmektedir.

•

Bildirimler maliyeti düşürmek adına sadece sms üzerinden değil, ebeveyn uygulaması yolu ile internet
üzerinden de anlık olarak yapılabilmektedir.

Servis Bilgilendirme ve Kontrol
•

Güvenlik olarak; ebeveyn yazılımı ile, ebeveyn, anlık olarak servisi kullanan görevlinin kimlik bilgilerine
ulaşabilmekte, görevlinin değişmesi durumunda ise anlık haberdar olmaktadır.

•

Ebeveyn uygulaması ile velinin araç şoförüne veya yardımcısına anlık ileti ve bildirim gönderebilmektedir.

•

Araç görevlisi acil durumlarda, ilgili yazılım üzerinden polis, ambulans gibi birimlere kolayca ulaşabilmekte ve
koordinat bilgileri ile birlikte yardım çağrısında bulunabilmektedir.

•

Öğrencinin okulundan veya belirtilen adresinden önce araçtan inmesi durumunda ilgili ebeveyne sistem
üzerinden bilgi gönderilmektedir.

•

Öğrencilerin veya okulların adreslerine navigasyon üzerinden yol tarifi sistem tarafından yapılabilir.

•

Sistem, servis aracı, servis hizmeti yaparken hız, konum ve zaman bilgilerini rapor olarak kaydetmektedir.

•

2 adet yolcu bölümde, 1 adet şoför bölümünde Acil durumlar için panik butonu bulunmakta ve panik butonuna
basılması durumunda ukome, emniyet müdürlükleri veya ilgili servis firmasına acil durum bildirimi
gönderilmektedir.

•

Ek ünite ile, servislerde unutulan çocuklarla ilgili uyarıda bulunulması için uygulanabilir akıllı sensör özelliği

•

Yazılımın çeşitli servis alanlarına göre özelleştirilebilmesi

•

Ek öğrenci yazılımı ile öğrencinin okul saatleri içerisindeki hareketlerinin takip ve kontrolü

ARAÇ TAKİP SİS. (GPS) ve Filo Yönetim Özellikleri
•

66 kanal GPS alıcı

•

2 metrelik konum hassasiyeti

•

10 yıllık konum hafızası/10.000 konum hafızası

•

QUALCOMM XTRA GPS modu – Glonass

•

A-GPS: MS-Merkez, MS-Destek - Stand-alone GPS

•

GPS uyduları ile kesintisiz bağlantı, gerçek zamanlı takip

•

Hız limit ayarlarının uzaktan ve anlık değiştirilmesi

•

Aracın durağa veya noktaya giriş zamanının belirlenmesi

•

Aracın noktadan veya duraktan çıkış zamanının belirlenmesi

•

Bir durak/noktadan diğer durak/noktaya varış zamanının bildirilmesi

•

GPS verilerinin hem kayıt altına alınan görüntülere hem de canlı izlenen görüntülere işlenmesi ile senkronize
gerçek zamanlı takip

•

İlk defa uygulanan Mobil NVR sistemine gömülü profesyonel araç takip ve filo yönetim yazılımı

•

Araç ikonlarının araca uygun olarak değiştirilebilmesi

•

Ayarlanabilir konum gönderme parametresi ( 2sn – 10dk)

ARAÇTAKİP SİS. (GPS) ve Filo Yönetim Özellikleri
•

Sınırsız sayıda araç grubu oluşturabilme

•

Bilinen haritaların yanı sıra özel LENOİ haritalarının kullanımı

•

İsteğe bağlı özelleştirilebilir raporlama teknolojisi

•

Toplu taşıma araçları için geliştirilmiş durak takip ve kontrol

•

Belirlenen durak ve belirlenen zamanlara kontrol raporlaması

•

Mesai başlama ve bitiş saatleri (İlk kontak açılışı ve son kontak kapanışı)

•

Toplam hareket sayısı ( Mesai içinde/dışında, kontak açma/kapatma sayısı)

•

Toplam gidilen yol (Mesai içinde /dışında, günlük alınan yol miktarı)

•

Toplam hareket süresi,

•

Enerji kesilmelerinde dahili batarya özelliği ile 6 saat kesintisiz çalışma

•

Toplam durma süresi,

•

Toplam rölanti süresi,

•

Maksimum hız değerleri,

•

-20 --- +75 dereceler arasında güvenli çalışabilme

•

% 2 - % 98 RhG nem aralığında çalışabilme

ARAÇ TAKİP SİS. (GPS) ve Filo Yönetim Özellikleri
•

Dâhili gerçek zamanlı araç konum/durum takibi, konum bilgisi (enlem, boylam), hız bilgisi, zaman (tarih, saat),
yön bilgisi, toplam mesafe bilgisi, pozisyon, hareket edilen yön, anlık hız gibi bilgilerin otomatik takibi

• Kontağın açıldığı ve kapandığı her yer için pozisyon ve tarih/saat bilgisi gönderimi, port bağlantısı
üzerinden ya da merkezden cihaz parametre programlama, GPRS bağlantısının olmadığı durumda, en az
10000 adet konum bilgisini hafızası, aracın durum verisi gönderme sıklığı azaldığında bunları ilgili
merkeze gönderme

•

Veri gönderme aralığını zamana veya konum değişikliğine bağlı olarak ayarlayabilme. Zamana göre
gönderme sıklığını minimum 2 saniye olarak ayarlama, sorgulama ile de bilgi güncellemesi yapılabilme

•

Güzergâh ihlali kontrolü ve sınırsız güzergâh tanımı yapılabilmekte ve enerji kesilmesi durumunda sistem en az
6 saat boyunca çalışabilme

• 0,1 metre/saniye hız hassasiyeti

Sensörler, Modüller, Kontrolörler…..
•

Araçlar için özel üretilmiş yakıt tankı , depo kapak sensörü

• Sürücü kimlik kontrol okuyucu ve kaydedici
•

Acil durum butonu (istenilen adette)

•

İmdat butonu (istenilen adette)

•

Panik butonu (istenilen adette) Panik butonları istemsiz ve amaç dışı kullanımı önlemek için tasarlanmış ona göre
monta noktaları belirlenir. Panik butonuna basıldıktan sonra yarım saat boyunca veya belli aralıklar ile ilgili
merkeze sinyal gönderir ve bu zaman ayarlanabilir. Mobil NVR cihaz modellerimiz Acil durum butonu acil durumlarda
belirlenen merkezlere acil durum bilgisi ve aracın konumunu, hızını, izlediği güzergahı belirlenen merkezlere
ulaştıracak özelliğe sahiptir. Yolcular ve sürücüler için istenilen sayıda acil durum butonu konumlandırılabilir. Acil
durum, panik/imdat butonu desteği istenilen sayıda müşteri talebine göre yapılır.(örnek 4,5,6 adet gibi) acil çıkış
yerlerinin konumuna uygun yapıdadır ve montajlar uygun bir şekilde yapılacaktır.

•

İlk yardım butonu (istenilen adette)

•

Öğrenci servis koltuk sensörü ve akıllı emniyet kemeri

•

Motor blokaj röleleri

Yolcu Bilgilendirme Ve Medya Sistemi (opsiyonel)

.

Yolcu Bilgilendirme Ve Medya Sistemi (opsiyonel)
• 3G/4.5G desteği ile uzaktan medya yönetimi

• GPS desteği ile akıllı durak bilgilendirme
• Self-Update ile sürekli güncel bilgi ve medya gösterimi
• Programlanabilir medya akışı, gösterimi
• Kota dostu akıllı medya yönetimi

• USB - SD Kart üzerinden medya oynatımı
• Araç içi ekran üzerinden, araç konumu ve durak konumlarının gösterilmesi
• Araç içi ekranda bir sonraki durağa kalan mesafe ve sürenin gösterilmesi
• Gelinen durak, bir sonraki durak gibi bilgilerin yolculara sesli olarak bildirimi
• Araç içi ekranda; hava durumu, haber, RSS gibi anlık bilgilerin gösterilmesi
• WAV, H264, FLV, MOV gibi bilinen video türlerinin oynatılması
• JPEG, PNG, BMP bilinen resim türlerinin gösterilmesi
• Araç içine ihtiyaca göre belirlenmiş ses anonslarının tek dokunuşla yapılabilmesi
• Aracın dış bilgi panolarında durak ve hat bilgilerinin yanı sıra her türlü medyayı oynatabilme
• Ambulans, polis, araç arızası gibi acil durumların ekran üzerinden seçenekli olarak tek dokunuşla yetkililere bildirimi
• Merkez ve şoför arasında anlık yazışma
.

Uyku ve Dalgınlık Kontrolü (Müşteri talebine göre opsiyonel)
•

Gerçek zamanlı olarak hatasız, göz, pupilla takibi ile uyku, dalgınlık, dikkatsiz sürüş algılama ve uyarı ve
sistemi

•

Alarm anında şoförü uyarma ve merkeze bildirim gönderme.

•

Şoförü sesli ve ışıklı olarak uyarma özelliği.

•

Geçmişe dönük uyarıların kontrolü

•

Kolay montaj

•

HX-10 ile ortak çalışabilme

•

Dahili GPS ile uyarı bölgelerinin kaydı

•

Yerli yazılım

Wifi İnternet Yayını
•

2.4GHZ - 5GHZ frekans aralığı

•

300 mbps’lik bağlantı zamanı

•

802.11b/g/n

•

2 x anten bağlantısı

•

3G - 4.5G desteği

•

10/100 RJ45 ethernet port (opsiyonel)

•

5651 log yasasına göre log kaydı

•

80 kullanıcıya kadar internet paylaşımı

•

İstenilen web sitelerine erişim yasağı getirme

•

Kurumların isteklerine göre özelleştirilebilir arayüz

Yolcu Sayım Sistemi (opsiyonel)
•

Üstün yazılım ile hassas algılama teknolojisi

•

Yetişkin, çocuk, eşya ayırt edebilme özelliği

•

Farklı giriş-çıkış noktalarına ait indi-bindi sayım raporu

•

Karmaşık noktalarda dahi hatasız indi-bindi algılama

•

Çok kapılı araçlarda aynı anda inen binen yolcu sayısını anlık görebilme

•

MNVR pc yazılımı ile ortak çalışabilme

•

Kurumlara özelleştirilebilir yerli yazılım

•

%95 - %98 doğruluğunda sayım

•

İndi bindi raporlarının duraklara özel raporlanması

.

Sertifikalarımız
IEC
60529

EN 60068
2-75

EN
EN
50155 50102

Yurtdışına bağımlı olmadan ileride ihtiyacınız olan tüm destek
yanıbaşınızda. Üreticiyle çalışmanın rahatlığını ve güvenini yaşayın…..

.

Araç imal tadil ve montaj yönetmeliğine ait soru ve cevaplar
3.1.1.
Dâhili olarak gerçek zamanlı araç konum/durum takibi sağlamalıdır. Konum bilgisi (enlem, boylam), hız bilgisi,
zaman (tarih, saat), yön bilgisi, toplam mesafe bilgisi üretebilmelidir. Pozisyon, hareket edilen yön, anlık hız gibi bilgilerin
otomatik takibi yapılabilmelidir.

EN 60068
Gerçek zamanlı konum2-75
durum takibi, konum bilgisi, hız, zaman , yön bilgisi, toplam mesafe, rolanti süresi,

Cihaz modellerimiz
ihlaller vb bilgileri üretebilmektedir.
Cihaz modellerimiz ile aracın pozisyonu, hareket edilen yön güzergahı, anlık hız gibi bilgilerinin takibini yapabilirsiniz.

3.1.2.
Kontağın açıldığı ve kapandığı her yer için pozisyon ve tarih/saat bilgisi gönderilebilmelidir. Port bağlantısı
üzerinden ya da merkezden cihaz parametre programlaması mümkün olmalıdır. Cihaz GPRS bağlantısının olmadığı durumda,
en az 3000 adet konum bilgisini hafızasında tutabilmeli, araç durum verisi gönderme sıklığı azaldığında bunları ilgili merkeze
iletmelidir.
Kontak açıldı kapandı bilgisi, pozisyon tarih/saat bilgisi gönderilebilir, uzaktan erişim veya port bağlantısı üzerinden
programlama mümkün olup 10000 adede kadar konum bilgisini hafızasında tutabilir.
3.1.3.
Bilgi gönderme sıklığı zamana veya konum değişikliğine bağlı olarak ayarlanabilmelidir. Zamana göre gönderme
sıklığı minimum 3 saniye olmalıdır. Ayrıca sorgulama ile de bilgi güncellemesi yapılabilmelidir.
Cihaz modellerimiz bilgi gönderme sıklığı zamana ve konuma göre ayarlanabilir ve sorgulama ile de bilgi güncellemesi
yapılabilir özelliktedir. Zamana göre gönderme sıklığı minimum 3 saniyedir.

.

Araç imal tadil ve montaj yönetmeliğine ait soru ve cevaplar
3.1.4.
İdare tarafından talep edildiğinde cihaz içerisinde güzergâh ihlali kontrolü yapılabilmelidir. Cihaz
içerisine en az 3 adet güzergâh tanımı yapılabilmelidir. Enerji kesilmesi durumunda sistem en az 5 saat boyunca
çalışmalıdır.
EN 60068
Cihaz modellerimiz de güzergah ihlali kontrolü yapabilirsiniz. Cihaz içerisine sınırsız sayıda güzergah tanımı
2-75
yapabilirsiniz. Enerji kesilmesi durumunda sistem en az 6 saat boyunca çalışma özelliğine sahiptir.
3.1.5.
Hız hassasiyeti en fazla 0,1 metre/saniye olmalıdır.
Cihaz modellerimizin hız hassasiyeti en fazla 0,1 metre/saniyedir
3.1.6.
Konum hassasiyeti 2,5 metre olmalıdır.
Cihaz modellerimiz maksimum 2 metrelik konum hassasiyetine sahiptir.
3.1.7.
Cihazın CE ve e-Mark belgeleri olmalıdır.
CE ve e mark belgelerimiz mevcuttur.
3.2.1.
Kameranın yapı ve özellik olarak hareket halindeki araçlar için tasarlanmış olması gerekmektedir.
Kameranın resim sensörü özelliği hareketli ortamlarda Sabit görüntü almak için geliştirilmiş olmalıdır.
Kamera modellerimiz hareket halindeki araçlar için tasarlanmıştır. Kameranın resim sensör özelliği hareketli
ortamlarda sabit görüntü almak için geliştirilmiştir.
.
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3.2.2.
Kameranın araç içerisini görüntülemesi ve herhangi bir olayın incelenmesinde yolcu kimliğinin
tanımlanabilmesine yardımcı olabilmesi için çözünürlüğü en az 480 TV-Line (yalnız analog için geçerli olduğu
belirtildi) olmalıdır.
EN 60068
Mobil NVR cihaz modelerimiz de analog kamera kullanılmamaktadır.
2-75
İP Kamera modellerimiz 1.0 MP, 1.3 MP, 2.0 MP vb şeklinde üretim yapmaktayız.

3.2.3.
Kamera, değişken ışıklı ortamlar için ve gece/gündüz zamanlarında ki ışık ortamında kendini otomatik
olarak ayarlayarak en iyi performansta resmi sunabilecek yapıda olmalıdır.
İP Kameralarımız otomatik geçiş özelliğine sahip dahili gece görüş özelliğine sahip olup bu özellik ile en karanlık
ortamlarda dahi net bir görüş sağlamaktadır. Aynı zamanda gün ışığında veya karalık ortamda görüntüleri
netleştirmek adına otomatik siyah/beyaz denge algoritması vardır.
Kameralarımız
gece görüş
karanlık
ortamlarda
görüntü dengesini
net bir şekilde
3.2.4.
Kameranın
kendi özelliğine
içerisinde sahip
video olup
üzerine
işlenebilen
ve yedeklenen
videonun gayet
mahkemelerde
delil
ayarlayabilmektedir.
Aynı
zamanda
gün
ışığında
ve
ya
karanlık
ortamda
görüntüleri
netleştirmek
adına
otomatik
amaçlı kullanılabilmesini sağlayan Watermark özelliği olmalıdır.
siyah/beyaz denge algoritması vardır.
Mobil NVR cihaz modellerimiz ve İP kamera modellerimiz Watemark özelliği sahiptir. Bunun yanı sıra
sistemlerimiz mahkemeler de delil olarak kullanılabilmesi için 27001 veri güvenliği belgesine de sahiptir. Resmi
gazete tebliğinde bu tür sistemlere ve yazılımlara sahip firmaların sahip olması gereken bir belgelendirmedir.
.
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3.2.5.
Kamera, ortam sesini kaydedebilir özelliğe sahip olmalıdır. Kamera, network bağlantısının kesilmesi
veya IP adres çakışması gibi durumlarda alarm tetiklemesi verebilmelidir.

60068 özelliğe sahiptir. Kamera, network bağlantısının kesilmesi veya
İP Kamera modellerimiz ortam sesiniEN
kaydedebilir
2-75tetiklemesi verebilir özelliğe sahiptir.
IP adres çakışması gibi durumlarda alarm
3.2.6.
Kameranın LEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, EN50155 ve IK08’a kadar darbe koruma desteği
bulunmalıdır.
İP Kamera modellerimiz (LNC-100 LNC-101 LNC-102 LNC-103 LNC-104 LNC-105 LNX-80 LNX-66) LEC600682-75Eh, 50J; EN50102, EN50155 ve IK08’a kadar darbe koruma desteği ve belgelerine sahiptir.
3.2.7.
IP Kameralar ve dış ortamdaki kameralar hava şartlarına uyum sağlayabilmek adına IP66-67
standardını desteklemelidir. IEC Standard 60529
İP Kamera modellerimiz IP 66-67 IEC 60529 standartlarını desteklemektedir.
3.2.8.
Kameranın mobil sistemlere uygunluğunu ve titreşimli ortamlarda kullanılabilirliğini gösteren EN* 50155
Sertifıkasyonu bulunmalıdır.
İP Kamera modellerimiz (LNC-100 LNC-101 LNC-102 LNC-103 LNC-104 LNC-105 LNX-80 LNX-66) EN-50155
sertifikasının yanı sıra, Karayolu araçları - Çevre koşulları ve elektrikli ve elektronik cihazlar da
çalıştırılabildiğine ait ISO16750 belgesine, araçlar için üretilmiş mobil cihazlar için verilen e mark araçlara
uygunluk belgelerine sahiptir.
.
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3.2.9.

Kamera, -30° - 60° sıcaklık aralığında ve %95 RHG (nem) oranında çalışabilmelidir.

İP Kamera modellerimiz (LNC-100 LNC-101 LNC-102 LNC-103 LNC-104 LNC-105 LNX-80 LNX-66) -30℃EN 60068
80℃ sıcaklık ve 10%-95% nem aralığında
çalışabilme özelliğine sahiptir.

2-75

3.3.1.
Mobil NVR cihazı; donanımsal olarak hareketli araçlar için tasarlanmış bir yapıya sahip olmalıdır ve
hareketli araçlarda kullanılabilirliği EN-50155 sertifikası ile onaylanmış olmalıdır.
Mobil NVR Cihaz modellerimiz EN-50155 sertikasının yanı sıra, Karayolu araçları - Çevre koşulları ve elektrikli
ve elektronik cihazlar da çalıştırılabildiğine ait ISO16750 belgesine, araçlar için üretilmiş mobil cihazlar için
verilen e-mark araçlara uygunluk belgesine sahiptir.
3.3.2.
Araç içerisinde yapılan kayıtların güvenliğini sağlamak amaçlı olarak, verilerin yazılacağı saklama
donanımı, titreşimden ve aracın hareketinden etkilenmeyecek özelliklere sahip olmalıdır.

Mobil NVR Cihazlarımız bu yapıda üretilmiş olup elektronik cihazlarda titreşim ve sarsıntıya uygunluk testi yani
ISO 16750-3 belgesine sahiptir.
3.3.3. Mobil NVR cihazı içerisinde yaptığı kayıtları belirtilen bir İP adresine otomatik olarak kopyalamalı ve araç
içerisinde oluşabilecek herhangi bir kayıt kaybına yönelik riskleri en aza indirebilmelidir.
Mobil NVR Cihazlarımız kendi hafızasına kayıt yapabildiği gibi Kurumlar veya firmalar tarafından cihazın
yaptığı kayıtların her zaman veya panik butonuna basılması sonrasında aktarılacağı IP adresi sağlaması
durumunda mümkündür.
.
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3.3.4.
Kayıt güvenliğine ek olarak; cihaz içerisinde yedek güç kaynağı bulunmalı ve bu sayede kayıt dosyalan
herhangi bir elektrik kesintisinden etkilenmemelidir.

EN 60068
Mobil NVR Cihazlarımız dahili batarya
sistemine sahiptir. 400mAh dahili batarya ile anlık voltaj kesilmelerinde
2-75 göre arttırılabilir)
kesintisiz kayıt ve güç desteği sağlar (isteğe
3.3.5.
Mobil NVR cihazı içerisinde kontak modülü bulunmalı ( ignitation modüle ) bu modül ile cihazın araç ile
birlikte çalıştırılması sağlanmalıdır. Aracın kontağının kapanması durumunda NVR cihazı 1 dakika ile 6 saat
arasında normal çalışmasını devam ettirmeli ve bu işlem için gerekli parametreler ayarlanabilmelidir. Bu sayede
kayıt güvenliği için ani elektrik kesintileri engellenmiş olmalıdır.
Mobil NVR Cihazlarımız müşteri talebine göre 7/24 kesintisiz çalışabileceği gibi, kontak modülü sayesinde
cihazın araçla çalışması sağlanabilir. Kontak kapattıktan sonra mobil nvr cihazı 1dakika ile 6saat 9 saat veya
hangi saat aralığını tanımlarsanız normal çalışmaya devam eder. Ani elektrik kesintileri dahili batarya sistemi
sayesinde engellenmiş olur.
3.3.6.
Mobil NVR cihazına bağlı hafıza dolduğu zaman, ilk kayıtlardan başlayarak eski kayıtların üzerine
yazmalıdır.
Mobil NVR Cihazlarımız hafıza doluluk oranın yüzde yüze ulaşması durumunda ilk kayıttan başlayarak eski
kayıtların üzerine yazma özelliğine sahiptir.
.
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3.3.7.

Mobil NVR cihazının alarm durumunda, kayıt içerisinde 1 sn ~ 30sn kadar Pre-alarm özelliği olmalıdır.

Mobil NVR Cihazlarımız 1sn – 40 sn Pre-alarm özeliğine sahiptir.
3.3.8.

ENdurumunda,
60068 kayıt içerisinde 1sn ~ l0dk kadar Post-alarm özelliği olmalıdır.
Mobil NVR cihazının alarm
2-75

Mobil NVR Cihazlarımız 1sn – 20 dk Post alarm özeliğine sahiptir.
3.3.9.
Mobil NVR cihazında kayıt izleme arama modu; Tarih&Saat, Kayıt Türü şeklinde olmalı, kolay bir
şekilde kayıtlara ulaşılabilmelidir.

Mobil NVR Cihazlarımız Tarih, saat, kayıt türü, alarm türü gibi olaylara bağlı kayıt izleme, yedek alma özeliğine
sahiptir.
3.3.10. Mobil NVR cihazı, İleri Sarma/Geri Sarma/Resim Oynatma gibi kayıt izleme fonksiyonlarını
desteklemelidir.

Mobil NVR Cihazlarımız İleri Sarma/Geri Sarma/Resim Oynatma gibi kayıt izleme fonksiyonlarını
desteklemektedir.
3.3.11. Mobil NVR cihazının görüntü oynatma tipi; Video, Video&Ses şeklinde olmalıdır.
Mobil NVR Cihazlarımızın görüntü oynatma tipi; Video, Video&Ses şeklindedir.
3.3.12. Mobil NVR cihazının minimum kapasitesi 1 aylık görüntü kayıtlarını saklayacak kadar olmalıdır.
Cihazlarımız 16 TB HDD kadar desteklemektedir. Kullanılacak kamera çözünürlüğüne göre 1 TB HDD ile 1 aylık
görüntü kayıtlarını saklayacak kapasitedir.
.
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3.3.13.

Mobil NVR cihazında Watermark özelliği olmalıdır.

Mobil NVR Cihaz modellerimiz ve kamera modellerimiz Watemark özelliği sahiptir.

3.3.14.

ENkapandıktan
60068
Mobil NVR cihazının kontak
sonra çalışabilme ( Odk - 360dk ) özelliği olmalıdır.
2-75

Mobil NVR cihaz modellerimiz kontak kapandıktan sonra 7/24 aralıksız çalışa bildiği gibi istediniz zaman
aralıklarına 0 dk – 360 dk, 0 dk 720 dk farklı zaman aralıklarında da çalıştırabilirsiniz.
3.3.15.

Mobil NVR cihazının alışma sıcaklığı, -10 °C ~ +55 °C aralığında olmalıdır.

Mobil NVR cihaz modellerimiz -20 --- +75 dereceler arasında güvenli çalışabilme özelliğine sahiptir.
3.3.16.

Mobil NVR cihazının çalışma nemi, %10 ~ %95 aralığında olmalıdır.

Mobil NVR cihaz modellerimiz % 2 - % 98 RhG nem aralığında çalışabilme özelliğine sahiptir.
3.4.1.
Asgari acil çıkış yerleri kadar bulunmalıdır ve konumlandırması da BM/AEK Regülasyon 107’de yer
alan aracın tavanında yer alan acil çıkış yerleri hariç acil çıkış yerlerinin konumuna uygun olmalıdır.
Acil durum, panik/imdat butonu desteği istenilen sayıda müşteri talebine göre yapılır.(örnek 4,5,6 adet gibi) acil
çıkış yerlerinin konumuna uygun yapıdadır ve montajlar uygun bir şekilde yapılacaktır.
.
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3.4.2.
Şoför mahallinde bir adet ve bunun dışında her 4 metrede asgari 1 adet olmak üzere araç içerisinde
eşit olarak dağıtılmış acil durum butonları konumlandırılmalıdır. Çift katlı araçlarda acil durum butonu her kata
ayrıca uygulanır.

EN 60068
Acil durum, panik/imdat butonu desteği2-75
istenilen sayıda müşteri talebine göre yapılır. (örnek 4,5,6 adet gibi) acil
çıkış yerlerinin konumuna uygun yapıdadır ve montajlar uygun bir şekilde yapılacaktır.
3.4.3.
İstemsiz ve amaç dışı kullanıma karşı önlem bulunmalıdır.
Panik butonları istemsiz ve amaç dışı kullanımı önlemek için tasarlanmış ona göre monta noktaları belirlenir.
3.4.4.
Basıldıktan sonra yarım saat boyunca belli aralıklar ile ilgili merkeze sinyal gönderilmelidir.
Panik butonuna basıldıktan sonra yarım saat boyunca veya belli aralıklar ile ilgili merkeze sinyal gönderir ve bu
zaman ayarlanabilir.
3.4.5.
Acil durum butonu, acil durumlarda ilgili merkezlere acil durum bilgisi ve aracın konumunu ulaştıracak
sistemleri tetiklemelidir. Bu buton yolcuların ve sürücülerin kullanımı için ayrı ayrı olarak araç içerisine
konumlandırılmalıdır.
Mobil NVR cihaz modellerimiz Acil durum butonu acil durumlarda belirlenen merkezlere acil durum bilgisi ve
aracın konumunu, hızını, izlediği güzergahı belirlenen merkezlere ulaştıracak özelliğe sahiptir. Yolcular ve
sürücüler için istenilen sayıda acil durum butonu konumlandırılabilir.

NOT: Bu cevaplar AİTM yönetmeliğinde talep edilen maddelere ilişkin Mobil
NVR cihaz modellerimizin uygunluğunun tespiti amaçlı hazırlanmıştır.
.

