


Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν 
μια  σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 
600TVL, σε 600TVL - 650TVL, και τώρα σε 700TVL ή και σε 
HD-SDI ακόμη. 

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών  συστημάτων  
σε υψηλής ευκρίνειας 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗ 

960H 960 x 576 

4CIF 704 x 576 

2CIF 704 x 288 

CIF 352 x 288 



Η εξέλιξη των αναλογικών  συστημάτων  
υψηλής ευκρίνειας 



Η χρήση εξοπλισμού υψηλής ανάλυσης συμβάλει 
στην καλυτέρευση της ευκρίνειας 

 

 
 

 

 

ΠΗΓΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ         ISP 700 TVL 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  = 
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 

Ο επεξεργαστής εικόνας ISP, είναι ένας εξειδικευμένος ψηφιακός επεξεργαστής 
σήματος που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία εικόνας στις ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα , στις κάμερες ασφαλείας κτλ. 



Ποιο είναι το πρότυπο 960Η και ποια τα 
βασικά του πλεονεκτήματα?  

 
-960H (ονομάζεται επίσης WD1 - 960*576) είναι ένα πρότυπο για CCTV κάμερες και Digital 
Video Recorders (DVR), που παρέχει εικόνες υψηλής ανάλυσης χρησιμοποιώντας προηγμένους 
αισθητήρες εικόνας. Οι κάμερες είναι ικανές να παράχουν εικόνα 960H, δηλαδή 960 οριζόντια 
και 576 κατακόρυφα εικονοστοιχεία - pixels (960x576). 

-Υψηλότερη Ανάλυση Καταγραφής: Παρέχονται εικόνες υψηλότερης ανάλυσης που είναι 34%              
μεγαλύτερες από ανάλυση D1 και πάνω από 500% μεγαλύτερες από ανάλυση CIF. 

- Καλύτερη ποιότητα εικόνας: Εγγραφή μεγαλύτερης εικόνας παρέχει μεγαλύτερο αριθμό 
pixels, αντίστοιχα μεγαλύτερη λεπτομέρεια της εικόνας.  

- Πραγματικό εύρος: το πρότυπο 960H δημιουργεί μια εικόνα ευρείας οθόνης που έχει 
βελτιστοποιηθεί για τις σύγχρονες οθόνες και δεν χρειάζεται να "τεντώνεται" για να 
προσαρμοστεί σε ευρείες οθόνες. 

- Εύκολη αναβάθμιση: Τα συστήματα 960H χρησιμοποιούν το ίδιο πρότυπο βίντεο με τα 
παλαιότερα και χαμηλότερα συστήματα ανάλυσης άρα είναι πλήρως συμβατά. 

- Καλωδίωση: Όλα τα υπάρχοντα καλώδια video, ακροδέκτες BNC ή βίντεο Baluns είναι 
συμβατά με τα DVR 960H και κάμερες CCTV 960H. 



Ανάλυση εγγραφής 704 x 576 (4CIF) ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ 700TVL & WD1 DVR  



Ανάλυση εγγραφής 960 x 576 (960H) ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ 700TVL & WD1 DVR  

καλυτέρευση της απόδοσης του CCTV, περίπου κατά 30% 



HD-SDI, η αναβάθμιση των αναλογικών 
συστημάτων CCTV σε ανάλυση megapixel 

Η αναβάθμιση των αναλογικών συστημάτων  στην τεχνολογία HD-SDI (High 
Definition Serial Digital Interface) είναι σε πλήρη εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο.   
Οι περισσότεροι αγοραστές δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με αυτή τη νέα λύση, 
υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και αμφιβολίες για το τι ωφελεί το πρότυπο HD-SDI.  
Αυτή η κατάσταση είναι η ίδια όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια για τις λύσεις IP.  
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αγορά HD SDI θα αυξηθεί στα επόμενα χρόνια 
λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων και των χαρακτηριστικών του.  
 HD αρχικά για High Definition (υψηλή ευκρίνεια). SDI είναι Serial Digital Interface, 
το οποίο είναι ένα πρότυπο βίντεο που χρησιμοποιείται από ραδιοτηλεοπτικά 
δίκτυα μέσω BNC βυσμάτων για τη μετάδοση ασυμπίεστου ψηφιακού σήματατος 
βίντεο (προαιρετικά και ήχου ). Η τεχνολογία SDI καθιστά μια μεγάλη εναλλακτική 
λύση, με βάση την τρέχουσα τεχνολογία. Μπορεί να αποδώσει ποιότητα βίντεο, 
έως και 1080p, χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε και σε ένα εντελώς νέο σύστημα.  
 



HD-SDI, η εξέλιξη της τεχνολογίας 

HD-SDI ή υψηλής ευκρίνειας Σειριακή ψηφιακή διασύνδεση - High Definition Serial 
Digital Interface)  είναι ένα είδος μετάδοσης βίντεο που διευθύνεται από το SMPTE 
(Society of Motion Picture and Television Engineers ) και καθιστά μια αναβάθμιση της 
τρέχουσας SD-SDI (Standard Definition Serial Digital Interface).  
Η μετάδοση της εικόνας βασίζεται στην τεχνολογία NRZ (μη επιστροφή-στο-μηδέν) 
και αναφέρεται σε μια μορφή της ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων στην οποία οι 
δυαδικές χαμηλές και υψηλές καταστάσεις, εκπροσωπούμενες από τους αριθμούς 0 
και 1, μεταδίδονται από συγκεκριμένη και σταθερή DC Τάση (συνεχές ρεύμα). 
 

Η τεχνολογία NRZI είναι μια μέθοδος καταγραφής 
και μετάδοσης δεδομένων που εξασφαλίζει το 
συγχρονισμό  ρολογιού. 
Όπως υποδηλώνει η ονομασία του Μη Επιστροφή 
στο Μηδέν (NRZ) κωδικοποιεί ένα σήμα που είναι 
πάντα θετικό ή αρνητικό, αλλά ποτέ μηδέν. Αν η 
γραμμή είναι σε αδράνεια, δηλαδή ούτε θετικό 
ούτε αρνητικό, τότε δεν υπάρχει μετάδοση. 
 



HD-SDI, αναλογικό σύστημα CCTV σε ανάλυση 
megapixel 



Τι είναι το πρότυπο HD-SDI? Ποια τα βασικά του 
πλεονεκτήματα και ποιες οι κύριες προυποθέσεις 

λειτουργίας του  
- HD-SDI, αρχικά για το High-Definition Serial Digital Interface, είναι το νεότερο είδος 
διασύνδεσης βίντεο που διευθύνεται από το SMPTE (Society of Motion Picture and Television 
Engineers). Χρησιμοποιεί ομοαξονικό καλώδιο RG59 για τη μεταφορά ασυμπίεστου ψηφιακού 
βίντεο. HD-SDI είναι η αναβαθμισμένη έκδοση της παραδοσιακής αναλογικής επιτήρησης.        
 

- ποιότητα HD-SDI, Πρόκειται για ένα ψηφιακό σήμα βίντεο και ως εκ τούτου έχει πολύ  
   υψηλότερη ανάλυση και ευκρίνεια από το αναλογικό. 
- ανάλυση HD-SDI: έχει τη δυνατότητα να παράγει ανάλυση megapixel. 
- HD-SDI έχει μηδέν συμπίεση λόγο της κωδικοποίησης μετάδοσης μέσω Non-Return to Zero 
  Inverted (NRZI) και καμία καθυστέρηση μετάδοσης. 
- Καλωδίωση: μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα καλώδια RG59 , ακροδέκτες BNC 
 
- Χρήση καλωδίου RG59: μέγιστη απόσταση μετάδοσης HD-SDI είναι 100-120 μέτρα, 
- Συμβατότητα: δεν υπάρχει με τα αναλογικά συστήματα CCTV ,  
- Χώρος Αποθήκευσης: απαιτούν περισσότερο χώρο αποθήκευσης. 
 



Σύγκριση HD-SDI κάμερας με αναλογική κάμερα 700TVL   

HD-SDI κάμερα 
1080p 

Αναλογική 
κάμερα 
700TVL 



Η εταιρία  

AUTOMATIC ALARM SYSTEM   

σας παρουσιάζει την εταιρία: 
 



Hanbang Technology Co. Ltd 
μία από τις κορυφαίες εταιρίες στην κατασκευή προϊόντων 

επιτήρησης βίντεο 
Σε αποκλειστική συνεργασία για την Ελληνική και Κυπριακή 

αγορά   



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ HΑΝΒΑΝΚ  
ENTRY LEVEL  

DVR  

 

HB7100X3-LH  
Βασική σειρά 4-8-

16Ch - 960H/D1 
DVR  

• HDMI – VGA – CVBS 
• Dual stream – free DDNS 
• Υποστηρίζει άμεση αναπαραγωγή & έξυπνη αναζήτηση  
• Ψηφιακό zoom σε αναπαραγωγή και σε ζωντανή προβολή 
• Υποστηρίζει ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση αισθητηρίου, απώλεια  σήματος, σφάλμα  
   δίσκου  
• Υποστηρίζει ζωντανή προβολή, αναπαραγωγή, διαχείρηση μέσω CMS  
• Yποστηρίζει Chrome, IE, Firefox και ΙOS  - Android  
• Υποστηρίζει 1 HDD μέχρι 4TB,   
• Αναπαραγωγή με αναζήτηση χρόνου ή ανά συμβάν.  
• Audio I/O  = 2/1 , Alarm I/O  = 4/1 
 



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ HΑΝΒΑΝΚ  
MIDDLE LEVEL  

DVR  

 

HB7200X3  
Μεσαία σειρά 4-8- 
16Ch - 960H DVR  

• HDMI – VGA – CVBS 
• Dual stream – free DDNS 
• Υποστηρίζει άμεση αναπαραγωγή & έξυπνη αναζήτηση  
• Ψηφιακό zoom σε αναπαραγωγή και σε ζωντανή προβολή 
• Υποστηρίζει ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση αισθητηρίου, απώλεια  σήματος, σφάλμα  
   δίσκου  
• Υποστηρίζει ζωντανή προβολή, αναπαραγωγή, διαχείρηση μέσω CMS  
• Yποστηρίζει Chrome, IE, Firefox και ΙOS  - Android  
• Υποστηρίζει 2 HDD μέχρι 4TB κάθε ένας, Διαχείρηση HDD group  
• Αναπαραγωγή με αναζήτηση χρόνου ή ανά συμβάν.  
• Audio I/O  = 4/1 , Alarm I/O  = 4/1 
 



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ HΑΝΒΑΝΚ  
HI-END LEVEL  

DVR  

 

HB8600X3  
Hi-end 960H DVR  

4-8-16Ch 

• HDMI – VGA – CVBS 
• Dual stream – free DDNS 
• Υποστηρίζει άμεση αναπαραγωγή & έξυπνη αναζήτηση  
• Ψηφιακό zoom σε αναπαραγωγή και σε ζωντανή προβολή 
• Υποστηρίζει ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση αισθητηρίου, απώλεια  σήματος, σφάλμα  
   δίσκου  
• Υποστηρίζει ζωντανή προβολή, αναπαραγωγή, διαχείρηση μέσω CMS  
• Yποστηρίζει Chrome, IE, Firefox και ΙOS  - Android  
• Υποστηρίζει 8 HDD μέχρι 4TB κάθε ένας,  Διαχείρηση HDD group  
• Αναπαραγωγή με αναζήτηση χρόνου ή ανά συμβάν.  
• Audio I/O  = 4,8,16/1 , Alarm I/O  = 4,8,16/4 , Loop Out 
 



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ HΑΝΒΑΝΚ  
ENTRY LEVEL  
HD-SDI DVR  

 

HB-DVR5104  
Βασική σειρά 

4-8Ch 

• HDMI – VGA 
• Dual stream – free DDNS 
• Υποστηρίζει άμεση αναπαραγωγή & έξυπνη αναζήτηση  
• Ψηφιακό zoom σε αναπαραγωγή και σε ζωντανή προβολή 
• Υποστηρίζει ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση αισθητηρίου, απώλεια  σήματος, σφάλμα  
   δίσκου  
• Υποστηρίζει ζωντανή προβολή, αναπαραγωγή, διαχείρηση μέσω CMS  
• Yποστηρίζει Chrome, IE, Firefox και ΙOS  - Android  
• Υποστηρίζει 1 HDD μέχρι 4TB,   
• Αναπαραγωγή με αναζήτηση χρόνου ή ανά συμβάν.  
• Audio I/O  = 1/1 
 



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ HΑΝΒΑΝΚ  
HI-END LEVEL  
HD-SDI DVR  

 

HB-9400X3  
HI-END σειρά 

4-8Ch 

• HDMI – VGA – CVBS 
• Dual stream – free DDNS 
• Υποστηρίζει άμεση αναπαραγωγή & έξυπνη αναζήτηση  
• Ψηφιακό zoom σε αναπαραγωγή και σε ζωντανή προβολή 
• Υποστηρίζει ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση αισθητηρίου, απώλεια  σήματος, σφάλμα  
   δίσκου  
• Υποστηρίζει ζωντανή προβολή, αναπαραγωγή, διαχείρηση μέσω CMS  
• Yποστηρίζει Chrome, IE, Firefox και ΙOS  - Android  
• Υποστηρίζει 8 HDD μέχρι 4TB κάθε ένας, Διαχείρηση HDD group  
• Αναπαραγωγή με αναζήτηση χρόνου ή ανά συμβάν.  
• Audio I/O  = 4,8/1 , Alarm I/O = 4,8/4 
 



ΚΑΜΕΡΕΣ HΑΝΒΑΝΚ  
HD-SDI  

ΚΑΜΕΡΕΣ 

 
HB-SDC561-AR5  
1.0 Mega, bullet  

Αισθητήρας: 1/3”CMOS  
Ανάλυση:720P, 30fps  

IR: 50m  
IP66  

DC:12V  
Φακός: M12, 3.6mm, ή 6.0mm  

 

 
HB - SDC 571A - AR  
1.0 MP Dome  
Αισθητήρας: 1/3” CMOS  
Ανάλυση: 720P, 30fps  
IR: 30m  
IP66  
DC:12V  
Φακός: M12, 3.6mm, ή 6.0mm  
 



ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ HΑΝΒΑΝΚ  
ENTRY LEVEL  

NVR  

 

HB7900X3-LC  
Βασική σειρά 4-8-

16Ch - NVR  

• HDMI – VGA – CVBS 
• Dual stream – free DDNS 
• Network video input bandwidth:  20M, 40M, 80M 
• Υποστηρίζει άμεση αναπαραγωγή & έξυπνη αναζήτηση  
• Ψηφιακό zoom σε αναπαραγωγή και σε ζωντανή προβολή 
• Υποστηρίζει ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση αισθητηρίου, απώλεια  σήματος, σφάλμα  
   δίσκου  
• Υποστηρίζει ζωντανή προβολή, αναπαραγωγή, διαχείρηση μέσω CMS  
• Yποστηρίζει Chrome, IE, Firefox και ΙOS  - Android  
• Υποστηρίζει 1 HDD μέχρι 4TB, 4-8Ch & , 2 HDD 16Ch  
• Αναπαραγωγή με αναζήτηση χρόνου ή ανά συμβάν.  

          



ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ HΑΝΒΑΝΚ  
HI-END LEVEL  

NVR  

 

HB9900 
HI-END 8-16-32Ch - 

NVR  

• HDMI – VGA – CVBS 
• Dual stream – free DDNS 
• Network video input bandwidth:  40M, 80M, 80M 
• Υποστηρίζει άμεση αναπαραγωγή & έξυπνη αναζήτηση  
• Ψηφιακό zoom σε αναπαραγωγή και σε ζωντανή προβολή 
• Υποστηρίζει ανίχνευση κίνησης, ανίχνευση αισθητηρίου, απώλεια  σήματος, σφάλμα  
   δίσκου  
• Υποστηρίζει ζωντανή προβολή, αναπαραγωγή, διαχείρηση μέσω CMS  
• Yποστηρίζει Chrome, IE, Firefox και ΙOS  - Android  
• Υποστηρίζει 8 HDD μέχρι 
• Αναπαραγωγή με αναζήτηση χρόνου ή ανά συμβάν.  

          



ΚΑΜΕΡΕΣ HΑΝΒΑΝΚ  
ΔIΚΤYΑΚΕΣ IP  

ΚΑΜΕΡΕΣ 

 
HB771S-AR3  

1.3 MP. HD WDR IR Low 
Illumination Bullet IP Camera  

Ανάλυση 1,3 ΜΡ, Η264  
Πολύ χαμηλού φωτισμού  

Ενσωματωμένη ανίχνευση 
κίνησης, μάσκα video σήματος  

Dual stream  
IP66  

 

 
HB851W-P  
1.3 MP. HD WDR Dome IR 
Camera  
Ανάλυση 1,3 ΜΡ, Η264  
Ενσωματωμένη ανίχνευση 
κίνησης, μάσκα video σήματος  
Φακός 3.6mm  
Dual stream  
Πρoστασία IP66  
 



   
     

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΜΟΥ 
ΔΙΑΘΕΣΑΤΕ  
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