מערכת זיהוי לוחית רישוי

מבית אביב שערים מערכות כניסה

מאפייני המערכת
 S.L.P.Rהינה מערכת חכמה לניהול שליטה ובקרה של תנועת רכבים בחניונים המבוססת על
טכנולוגיית ( LPRסריקת מספר הרכב בלוחית הרישוי)
תיעוד תנועת רכבים בזמן אמת .24/7

הצגת תמונת הרכב ומספרו על צג המחשב בזמן
אמת.

הפקת דו"חות לפי פרמטרים לבחירה.

אינטגרציה עם מערכת רמזורים.

ייצוא דו"חות לגיליון אקסל כולל צילום לוחית רישוי.

הגדרת אורחים מזדמנים (עם תאריך ושעת
תפוגה).

ניהול מאגר לקוחות כולל תמונות.

ייבוא/יצוא רשימת לקוחות לגיליון אקסל.
ניהול כלי רכב לפי קבוצות (חברות ,דירות וכו').
אפשרות פתיחת מחסום/שער ישירות באמצעות
התוכנה.

שליטה מרחוק דרך תוכנת .S.L.P.R Client
הוספת לקוח בזמן אמת.
ממשק  S.L.P.R Web Clientלמספר רב של
משתמשים.

 – BLACK LISTיצירת רשימה של כלי רכב שאינם
מורשים להיכנס לחניון.

חיווי זמן שהייה בחנייה.

גמישות מרבית בביצוע פעולות אוטומטיות.

ניהול מוניי רכבים.
מערכת גמישה להתאמות על פי דרישות לקוח.

תרשים המערכת

בעת הגעת הרכב למחסום ,המערכת מזהה את לוחית הרישוי במהירות ,יעילות
ואיכות מרבית וללא צורך בלולאות*.
*למעט מקרים מיוחדים.

תיאור המערכת
תוכנת
 S.L.P.Rהינה
תוכנה
ידידותית
למשתמש
ומאפשרת
גמישות מרבית
בשליטה על
המחסומים,
טיפול בלקוחות
וייצור דו"חות.
מסך ניהול יומן

מסך ניהול לקוחות

דו"חות

ניהול קבוצות

במסך זה ניתן לעקוב אחר
המתרחש בזמן אמת.

מסך זה מאפשר ניהול כולל
של הלקוחות ואורחים
מזדמנים.

מנוע חיפוש חזק וגמיש לייצור
דו"חות על פי פרמטרים
נבחרים כולל יצוא לאקסל.

במסך זה ניתן לעקוב ולנהל
קבוצות לקוחות
(חברות ,דירות ועוד).

מפרט המצלמה
Image Sensor
Shutter Speed
Day &Night
Digital Noise Reduction
Wide Dynamic Range
Video Compression
Video Bit Rate
Dual Stream
Audio Compression
Audio Bit Rate
Max. Resolution
Frame Rate
Backlight compensation

Alarm Trigger
Protocols
Security
Standard
Communication Interface
Alarm Input
Alarm Output

1/2.8" Progressive Scan CMOS
1/25(1/30) s to 1/100,000 s
IR cut filter with auto switch
3D DNR
Digital WDR
H.264/ MJPEG
32 Kbps – 8 Mbps
Yes
G.711/G.726/MP2L2
64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
1080 × 1920
50Hz: 25fps(1920 × 1080) 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz:
30fps(1920 × 1080) 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
Yes, zone optional

Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
User Authentication, Watermark
ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
1 RJ45 10M/100M Ethernet interface, 1RS485 interface
1
1

Operating Conditions

-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)

Power Supply
IP Protection Rating

12 V DC ± 10% , PoE (802.3af)
67

