PREDSTAVITEV

Video nadzor, tudi za Bentleyje
..VG 100 je kompaktna kamera, v kateri se nahaja Sonyjev Super HAD
(Hole-Accumulation Diode) z 18-kratno optično in 12-kratno digitalno
povečavo, ki omogoča podroben pregled nadzorovane okolice..
V tokratni predstavitvi si bomo podrobneje ogledali nekaj izdelkov
podjetja VG, ki se je specializiralo za izdelavo izdelkov za video
nadzor. V njihovi ponudbi bomo našli DVR kartice, samostojne
digitalne snemalnike videa, nadzorne plošče, leče, CCTV kamere,
zaslone, EAS sisteme ter ostale naprave za profesionalen video
nadzor prostorov in okolice. Več informacij o izdelkih podjetja VG
bomo dobili pri podjetju Techtrade iz Trzina, ki je ima v svojem
prodajnem programu med drugim tudi PCI DVR kartice VG-25/4,
VG-50/4, VG-100/16 ter kamero VG 100, ki smo si jih tokrat
podrobneje ogledali.

PCI DVR VG-25/4, VG-50/4
PCI kartica z oznako VG-25/4 je vstopni model VG-jevih kartic za
digitalno shranjevanje videa. Nanjo lahko priključimo do štiri video
kanale in en avdio kanal, na kartici pa bomo našli tudi štiri vhode
za senzorje ter dva izhoda za alarm. DVR VG-25/4 kartica je sposobna predvajati in shranjevati video zapis pri hitrosti 30 sličic na
sekundo v NTSC fotmatu in do 25 sličic na sekundo v PAL formatu.
Stiskanje videa v MPEG-4 formatu pa lahko poteka pri ločljivostih
640*480 točk, 640*240 točk in 320*240 točk za NTSC format in
pri ločljivostih 768*576 točk, 768*288 točk ter 384*288 točk za
PAL format. Podprt je tudi TCP/IP protokol za enostavno integracijo
v omrežje. Kartica za digitalno shranjevanje videa VG-25/4 bo brez
težav delovala v operacijskih sistemih Microsoft Windows XP in
Microsoft Windows 2000, prav tako tudi na Linux sistemih. Nekoliko
izboljšana različica PCI DVR VG-50/4 pa je sposobna predvajati in
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PCI DVR VG-100/16

shranjevati video zapis pri hitrosti 30 sličic na sekundo v NTSC
formatu in do 50 sličic na sekundo v PAL formatu.

PCI DVR VG-100/16
Zadnja kartica za digitalno shranjevanje videa, ki jo bomo danes
opisali, pa se imenuje PCI DVR VG-100/16. Omogoča predvajanje
in shranjevanje videa s hitrostjo do 120 slik na sekundo (NTSC)
ali do 100 slik na sekundo (PAL). Na njej se nahaja kar 16 video
vhodov ter štirje avdio vhodi, družbo pa jim dela še 16 senzorskih
vhodov ter osem izhodov za alarm. Video zapis se stiska v MPEG-4
format v ločljivostih 640*480 točk, 640*240 točk in 320*240 točk
za NTSC format in pri ločljivostih 768*576 točk, 768*288 točk in
384*288 točk za PAL format. Tako kot predhodnica pa bo tudi ta
kartica delovala v že imenovanih operacijskih sistemih.

VG 100
VG 100 je profesionalna PTZ (pan, tilt, zoom) kamera, v kateri se
nahaja Sonyjev Super HAD (Hole-Accumulation Diode) z 18-kratno
optično in 12-kratno digitalno povečavo, ki omogoča podroben
pregled nadzorovane okolice. Namenjena je notranji ali zunanji
uporabi. VG 100 nam lahko nadomesti več statičnih kamer, saj
ga lahko preprosto upravljamo z videonadzornim programom tudi
preko interneta iz oddaljene lokacije. Združljiva je s snemalnimi
karticami VG, Geovision, Comart in ostalimi, ki omogočajo funkcijo
PTZ. Občutljivost kamere je 1 Lux, ločljivost pa znaša 470 TV linij.
Sposobna je avtomatsko fokusirati izbrani objekt. Napajanje kamere je 24 V, priročno in lepo oblikovano ohišje pa je že pripravljeno
za stensko ali stropno namestitev. VG 100 lahko komunicira preko
večih protokolov, med njimi: RS485 (COP-01, COP-02, Pelco
D/2400, Pelco-P/4800, Pelco-P/9600).
Za več informacij o varnostnih sistemih podjetja VG se lahko obrnemo
na podjetje Techtrade. Dobimo jih na telefonski številki 01/562-21-11,
kjer nam bodo z veseljem podali dodatne informacije.
(P.R.)
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