
2015 
Нова линия на видео 

наблюдение



Както вече беше обявено, 2015 ще бъде година на големи промени в областта на

видео наблюдението.

Глобалният сценарий, свързан с развитието и спада на технологиите, е сложен и скоро

ще промени общата структура на търговските предложения на основните конкуренти

на пазара на продукти за видео наблюдение.

Ето защо каталогът на Urmet фокусира вниманието върху следните технологични

предложения, за които е посочено състоянието в технологичния цикъл на живот.

ГЛОБАЛНА СИТУАЦИЯ

TECHNOLOGY STATUS

Analogue Video Decline

Serial Digital Interface SDI 1.0 and 2.0 Evolution (contained)  

CLOUD Развитие

IUVS – UVS   PLATFORM Развитие

ТЕХНОЛОГИЯ СЪСТОЯНИЕ

Стандартно аналогово видео Спад

HD-SDI             Сериен цифров интерфейс Еволюция (ограничена)  

AHD       (Аналогова с HD резолюция) Развитие

IP        BOOST 2.0 Развитие



ВИДЕО ПРЕДАВАНЕ ЧРЕЗ:               КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ

Видео предаването чрез коаксиален кабел се съдържа в три основни предложения:

• Аналогови решения (стандартна резолюция) 

• HD-SDI Решения

• AHD Решения

Важно е да знаете...

Urmet работи не само за оптимизирането

на съществуващата гама, но и за

въвеждането на нови продукти, които

могат да бъдат интегрирани в UVS

централизирания софтуер и в iUVS

приложения (Android и iOS). Новата CCTV

гама предоставя възможност за

използване на различни технологии за

видео резолюция (стандартна за

аналогови и висока за HD-SDI и AHD

системи), при споделяне на една и съща

инфраструктура за пренос (коаксиален

кабел) и лесен монтаж и конфигуриране

(едно и също OSD меню, без

необходимост от специфични компютърни

умения при инсталирането).



ВИДЕО ПРЕДАВАНЕ ЧРЕЗ КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ:                          СТАНДАРТНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Важно е да знаете...

Стандартната аналогова гама беше

оптимизирана с въвеждането на

нови камери със средна резолюция

700TVL. Новият продукт 1092/209B

се отличава с действителна WDR

функция за оптимизиране на

задното осветление и е предвиден

за професионална употреба в

инсталации на открито. Продуктът

1092/225 използва леща с

моторизирано задвижване (FL 5-

50mm) с автофокус за лесно и

бързо конфигуриране и

калибриране на камерите.

Новите продукти Speed Dome Easy

Dome IV, Thera 6 DVR устройства

1093/018HN и 1093/019HN са

новото попълнение към гамата и

представляват последният етап от

оптимизирането на аналоговия

сегмент със стандартна резолюция.



ВИДЕО ПРЕДАВАНЕ ЧРЕЗ КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ :                       HD-SDI

Важно е да знаете...

Гамата HD-SDI беше оптимизирана с въвеждането на нови икономически конкурентни камери. Гамата 

беше допълнена с продукта Easy Dome във версията1080p за осигуряване на професионална 

продуктивност и видео с удивително качество. DVR продуктите (с 4 – 8 и16 канала) предоставят 

максимална 1080p резолюция (full HD) и P2P функции, Urmet DDNS, управление на запис и криптиране 

на видео данни (отговарящи на изискванията за защита от неупълномощен достъп). Включена е 

възможността 2TB HD.  Посочените опции са на разположение  за управление от мрежата : софтуер 

UVS (включен) и iUVS приложения (Android и iOS) предоставяни безплатно и WEB интерфейс (IE и 

Safari).

1093/308- 1/3” Компактна Full HD-SDI 

дневна и нощна камера, 2.8-12 mm 

леща с IR LED, IR CUT филтър и OSD 

меню

1093/311 Minidome 1/3” дневна и 

нощна куполна камера, УСТОЙЧИВА 

НА ВАНДАЛИЗЪМ, 2.8-12 mm леща с 

IR LED, IR CUT филтър и OSD меню

1093/600 Easy Dome HD-SDI дневна 

и нощна куполна камера 20x с IR

1093/504A HD-SDI Full HD в 

реално време 4-channel DVR

1093/508A HD-SDI Full HD в 

реално време 8-channel DVR

1093/516A HD-SDI Full HD в 

реално време 16-channel DVR



ВИДЕО ПРЕДАВАНЕ ЧРЕЗ КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ :                                 AHD

Важно е да знаете...

Гамата AHD представлява естествената еволюция на аналоговите системи със стандартна резолюция. Позволява 

предаването по коаксиален кабел с резолюция 720p (1280x720) и 1080p (1920x1080 fullHD). Въпреки че тази гама 

продукти не предоставят качеството, което е характерно за системите HD-SDI, тъй като сигналът губи от резолюцията с 

увеличаване на разстоянието, AHD продуктите представляват гъвкаво и икономично решение. DVR устройствата (с 4 – 8 

и16 канала) осигуряват резолюция от 720p и P2P функции, Urmet DDNS, управление на запис и криптиране на видео 

данни (отговарящи на изискванията за защита от неупълномощен достъп). Включена е възможността 2TB HD.  

Посочените опции са на разположение  за управление от мрежата : софтуер UVS (включен) и iUVS приложения (Android 

и iOS) предоставяни безплатно и WEB интерфейс (IE и Safari). DVR устройствата са съвместими и с аналогов поток  

видео данни, като някои AHD камери са съвместими и със стандартни DVR устройства.

1092/250 Компактна 720P дневна и 

нощна камера 3.6 mm леща с IR LED

1092/251 Компактна 720P дневна и 

нощна камера камера 2.8-12 mm леща 

с IR LED

1092/270 Minidome дневна и нощна 

куполна камера 720p 3.6 mm леща с 

IR LED

1092/271 Vandaldome дневна и 

нощна куполна камера, устойчива 

на вандализъм 2.8-12 mm леща с IR 

LED

1093/524 AHD/Аналогов 4-канален DVR 

1092/272 Minidome дневна и нощна 

куполна камера 720p 2.8-12 mm леща с 

IR LED

1093/525 AHD/Аналогов 8-канален DVR 
1093/526 AHD/Аналогов 16-канален DVR 

1093/527 AHD/Аналогов 8-канален DVR 

8-канално едновременно 

възпроизвеждане в реално време

1093/528 AHD/Аналогов 16-канален DVR 

16-канално едновременно 

възпроизвеждане в реално време



Обобщение на предимствата:

Гама продукти със стандартна резолюция (WD1):

• Професионални камери

• DVR устройства с иновативни функции (P2P, Urmet DDNS...) лесни за конфигуриране и експлоатация.

• UVS софтуер, iUVS приложения, WEB портал, съвместими с всички продуктови линии (AHD DVR, HD-SDI DVR, NVR, IP 

камери)

• Едно и също OSD меню във всички продуктови линии (AHD DVR, HD-SDI DVR, NVR, IP камери)

HD-SDI гама (1080p)

• Широка гама от конкурентни продукти с пълен набор характеристики  

• Професионални и Speed dome куполни IR камери

• DVR устройства с иновативни функции (P2P, Urmet DDNS...) лесни за конфигуриране и експлоатация.

• UVS софтуер, iUVS приложения, WEB портал, съвместими с всички продуктови линии (AHD DVR, HD-SDI DVR, NVR, IP 

камери)

• Едно и също OSD меню във всички продуктови линии (standard DVR, AHD DVR, NVR, IP камери)

AHD гама (720p)

• Широка гама от конкурентни продукти с пълен набор характеристики

• Професионални камери

• DVR устройства с иновативни функции (P2P, Urmet DDNS...) лесни за конфигуриране и експлоатация.

• Хибридни DVR устройства: съвместими с аналогови и AHD потоци видео данни

• UVS софтуер, iUVS приложения, портал, съвместими с всички продуктови линии (AHD DVR, HD-SDI DVR, NVR, IP 

камери)

• Едно и също OSD меню във всички продуктови линии (стандартно DVR, HD-SDI DVR, NVR, IP камери)

ВИДЕО ПРЕДАВАНЕ ПО КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ



Стандартна резолюция – гама от аналоговия сегмент

• Наличността на камери и DVR устройства е ограничена. Пълното извеждане 

на гамата от пазара е планирано за края на 2015 

HD-SDI гама (1080p)

• Налична, но производствените дейности ще бъдат намалени поради 

припокриване с AHD сегмента. Тече оптимизация на гамата. 

AHD гама (720p)

• Гама със силно разширяване.

• Ще бъде оптимизирана от ранния пазарен етап

ВИДЕО ПРЕДАВАНЕ ПО КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ

НАЛИЧНИ ПРОДУКТИ

За подробности, направете справка в таблицата с дейности по въвеждане 

и извеждане.  



ПОДРОБНОСТИ ЗА 

НОВАТА ГАМА AHD



AHD: КОМПАКТНИ камери

• Сензор: 1/3” Sony Cmos Сензор

• Минимална чувствителност: 0.03 Lux F2
• Леща: 3.6mm
• Резолюция: AHD 720P / CVBS 720TVL 960H / COMET 900TVL 1280H
• Брой LED светлини: 26
• Механически разглобяем IR Cut филтър
• Детектор за движение
• Зона на защита
• Електрозахранване: 12 VDC
• Клас на защита: IP66
• OSD меню

1092/250 Компактна камера 3.6 mm леща с IR Cut филтър, 12 VDC 
електрозахранване

• Сензор: 1/3” Sony Cmos Сензор
• Минимална чувствителност: 0.03 Lux F2
• Леща: 2.8-12 mm
• Резолюция:  AHD 720P / CVBS 720TVL 960H / COMET 900TVL 1280H
• Брой LED светлини: 36
• Механически разглобяем IR Cut филтър
• Детектор за движение
• Зона на защита
• Електрозахранване: 12 VDC
• Клас на защита: IP66
• OSD меню

1092/251 Компактна камера 2.8-12mm леща с IR Cut филтър, 12 VDC електрозахранване



AHD: МИНИ КУПОЛНИ И УСТОЙЧИВИ НА ВАНДАЛИЗЪМ КУПОЛНИ КАМЕРИ

1092/272 Кръгла камера 2.8-12 mm леща с IR Cut филтър

1092/271 Устойчива на вандализъм куполна камера2.8-12
mm леща с IR Cut филтър

1092/270 Кръгла камера 3.6 mm леща с IR Cut филтър, 

• Сензор: 1/4" OV Sony Cmos Сензор
• Минимална чувствителност: 0.02 Lux F2
• Леща: 3.6mm
• Резолюция:    AHD 720P
• Брой LED светлини: 24
• Механически разглобяем IR Cut филтър
• Електрозахранване: 12 VDC
• Клас на защита: IP66

• Сензор: 1/3” Sony Cmos Сензор
• Минимална чувствителност: 0.03 Lux F2
• Леща: 3.6mm
• Резолюция:  AHD 720P / 

CVBS 720TVL 960H /

COMET 900TVL 1280H

• Брой LED светлини: 36
• Механически разглобяем IR Cut филтър
• Детектор за движение
• Зона на защита
• Електрозахранване: 12 VDC
• Клас на защита: IP66
• OSD меню

• Сензор: 1/3” Sony Cmos Сензор
• Минимална чувствителност: 0.03 

Lux F2
• Леща: 2.8-12 mm
• Резолюция:  AHD 720P /                                                          

CVBS 720TVL 960H / 
COMET 900TVL 1280H

• Брой LED светлини: 30
• Механически разглобяем IR Cut 

филтър
• Детектор за движение
• Зона на защита
• Електрозахранване: 12 VDC
• Клас на защита: IP66
• OSD меню



AHD: КОМПАКТНИ камери 1092/250  и 1092/272

ЗА ИЗБОР НА ВИДЕО ИЗХОД

• Видео изход за HD AHD (Аналогова HD камера)

• CVBS стандартен съединен видео изход

• Видео изход в режим COMET

Пуш бутон за достъп до 

менюто заедно с кабела 

на камерата

ГОРЕ

ДОЛУ

ДЯСНОЛЯВО

След натискане на бутона за достъп до менюто НАДЯСНО за няколко секунди, можете да

изберете AHD видео изход. При натискане за няколко секунди НАЛЯВО, можете да изберете

CVBS видео изход.

Могат да бъдат избирани стандарти PAL и NTSC освен от OSD менюто и за всички видео изходи,

като натиснете бутона за достъп до менюто НАДОЛУ за няколко секунди. Командата работи в

режим превъртане, като се избират последователно PAL и NTSC.



AHD : КОМПАКТНИ камери 1092/251

ЗА ИЗБОР НА ВИДЕО ИЗХОД

• Видео изход за HD AHD (Аналогова HD камера)

• CVBS стандартен съединен видео изход

• Видео изход в режим COMET

ГОРЕ

ЛЯВО ДЯСНО

ДОЛУ

Меню 

настройки

След натискане на бутона за достъп до менюто НАДЯСНО за няколко секунди, можете да

изберете AHD видео изход. При натискане за няколко секунди НАЛЯВО, можете да изберете

CVBS видео изход.

Могат да бъдат избирани стандарти PAL и NTSC освен от OSD менюто и за всички видео изходи,

като натиснете бутона за достъп до менюто НАДОЛУ за няколко секунди. Командата работи в

режим превъртане, като се избират последователно PAL и NTSC.



AHD : КОМПАКТНИ камери 1092/271

ЗА ИЗБОР НА ВИДЕО ИЗХОД

• Видео изход за HD AHD (Аналогова HD камера)

• CVBS стандартен съединен видео изход

• Видео изход в режим COMET

Меню 

настройки

ГОРЕ

ДОЛУ

ЛЯВО ДЯСНО

След натискане на бутона за достъп до менюто НАДЯСНО за няколко секунди, можете да

изберете AHD видео изход. При натискане за няколко секунди НАЛЯВО, можете да изберете

CVBS видео изход.

Могат да бъдат избирани стандарти PAL и NTSC освен от OSD менюто и за всички видео изходи,

като натиснете бутона за достъп до менюто НАДОЛУ за няколко секунди. Командата работи в

режим превъртане, като се избират последователно PAL и NTSC.



> H.264 КОМПРЕСИРАН ВИДЕО ФОРМАТ (НА 
ЖИВО И ЗАПИС) С РЕЗОЛЮЦИЯ 720P 
(1280X720P), WD1 (960X576), 
WHD1(960X288), WCIF (480X288) 
> КОНФИГУРИРАНЕ С ID ОТ АКАУНТ НА 
URMET DDNS 
> КОНФИГУРАЦИЯ P2P 

ТРИПОСОЧНА САМОАДАПТИВНА СИСТЕМА
> 1 HDD ВКЛЮЧЕН
> АЛАРМЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЧРЕЗ E-MAIL 
> РЕЖИМ САМОПОДДРЪЖКА
> ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КРИПТИРАНЕ НА ДАННИ В 
МРЕЖАТА
> КЛИЕНТСКИ СОФТУЕР UVS ВКЛЮЧЕН В ПАКЕТА

> ПЪЛНОЕКРАННО И МНОГОЕКРАННО ВИЗУАЛИЗИРАНЕ
> ИЗБИРАЕМА СКОРОСТ НА ЗАПИСВАНЕ 1280X720P @ 25FPS, 960X576 
@25FPS 
> НЕПРЕКЪСНАТ, РЪЧЕН, С ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ, С ВХОД ЗА 
АЛАРМА, ПРОГРАМИРАН, СМЕСЕН (НЕПРЕКЪСНАТ + ДЕТЕКТОР ЗА 
ДВИЖЕНИЕ + ВХОД ЗА АЛАРМА) РЕЖИМ НА ЗАПИСВАНЕ
> ДЕТЕКТОР ЗА ДВИЖЕНИЕ
> МНОЖЕСТВЕНО ИЛИ ЕДИНИЧНО ЗАПИСВАНЕ С ПРОГРАМИРУЕМА 
ДЪЛЖИНА НА ЗАПИСВАНЕ
> VGA/ HDMI ВИДЕО ИЗХОД
> ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННО СВЪРЗВАНЕ ОТ UVS СОФТУЕР, 
WEB БРАУЗЪР, СМАРТФОН И ТАБЛЕТ (ANDROID, IPHONE) 
> ДИСТАНЦИОННО РЕЗЕРВНО ЗАПИСВАНЕ ЧРЕЗ VIA TCP/IP 
> RJ45 10/100M МРЕЖОВ ИНТЕРФЕЙС

> УПРАВЛЕНИЕ НА АЛАРМИ
> WATERMARK НАБЛЮДЕНИЕ
> СИНХРОННО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
> ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА LINUX 
> USB 2.0 ПОРТОВЕ ЗА USB МИШКА ИЛИ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО 
АРХИВИРАНЕ И ЪПГРЕЙД
> ПРЕДЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
> ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ И 
УПРАВЛЕНИЕ
> ПОДДЪРЖА ФУНКЦИЯ ЗА 
ПРИБЛИЖАВАНЕ/ОТДАЛЕЧАВАНЕ НА ОБРАЗА И ФУНКЦИЯ 
ПРЕВКЛЮЧВАНЕ  
> ПРЕДАВАНЕ НА ГЛАВЕН И ВЛОЖЕН ПОТОК ДАННИ В 
МРЕЖА
> ЕКРАННО МЕНЮ НА НЯКОЛКО ЕЗИКА (OSD) 
> P2P 
> URMET DDNS 
> ВКЛЮЧЕН UVS СОФТУЕР

DVR AHD :      серия 1093/52x ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



1093/525 Dynamic 2.0 H.264 цифрово, в реално време, 8 канално DVR устройство
• 8-канален композитен видео вход
• 8 аудио входа/ 1 аудио изход
• 1 VGA видео изход/ 1 HDMI видео изход
• Резолюция на запис@скорост на кадър 1280x720 или 960x576 @ 25fps
• 8 алармени входа/ 1 алармен изход
• Размери: 300 (W)X 53 (H)X 227 (D) mm
• Електрозахранване: 12VDC -2A (захранващо устройство предоставено в комплекта)

15FPS МАКС ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КАНАЛ (макс. 8 канала могат да бъдат 
визуализирани едновременно)

1093/524 Dynamic 2.0 H.264 цифрово, в реално време, 4 канално DVR устройство
• 4-канален композитен видео вход
• 4 аудио входа/ 1 аудио изход
• 1 VGA видео изход/ 1 HDMI видео изход
• Резолюция на запис@скорост на кадър 1280x720p или960x576 @ 25fps
• 4 алармени входа/ 1 алармен изход
• Размери: 300 (W)X 53 (H)X 227 (D) mm

• Електрозахранване: 12VDC -2A (захранващо устройство предоставено в комплекта)

4-КАНАЛНО ЕДНОВРЕМЕННО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Нова серия DYNAMIC 2.0

1093/526 Dynamic 2.0 H.264 цифрово, в реално време, 16 канално DVR устройство
• 16-канален композитен видео вход
• 16 аудио входа/ 1 аудио изход
• 1 VGA видео изход/ 1 HDMI видео изход
• Резолюция на запис@скорост на кадър 1280x720p или 960x576 @ 25fps
• 16 алармени входа/ 1 алармен изход
• Размери: 380 (W)X 50 (H)X 340 (D) mm
• Електрозахранване: 12VDC -5A (захранващо устройство предоставено в комплекта

15FPS МАКС ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КАНАЛ (макс. 8 канала могат да бъдат 
визуализирани едновременно)

1TB

1TB

1TB



1093/528 Dynamic 2.0 H.264 цифрово 720p, в реално време, 16 канално DVR устройство
• 16-канален композитен видео вход
• 16 аудио входа/ 1 аудио изход
• 1 VGA видео изход/ 1 HDMI видео изход
• Резолюция на запис@скорост на кадър 1280x720p или 960x576 @ 25fps
• 16 алармени входа/ 1 алармен изход
• Размери: 380 (W)X 50 (H)X 340 (D) mm
• Електрозахранване: 12VDC -5A (захранващо устройство предоставено в комплекта)
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ (макс. 8 канала могат да бъдат визуализирани 

едновременно  

1093/527 Dynamic 2.0 H.264 цифрово 720p, в реално време, 8 канално DVR устройство
• 8-канален композитен видео вход
• 8 аудио входа/ 1 аудио изход
• 1 VGA видео изход/ 1 HDMI видео изход
• Резолюция на запис@скорост на кадър 1280x720p или 960x576 @ 25fps
• Размери: 300 (W)X 53 (H)X 227 (D) mm
• Електрозахранване: 12VDC -2A (захранващо устройство предоставено в комплекта)

8-КАНАЛНО ЕДНОВРЕМЕННО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Нова серия DYNAMIC 2.0

ВАЖНА БЕЛЕЖКА: AHD DVR устройствата поддържат и стандартни аналогови камери.
В случай на смесена инсталация, в която са включени както стандартни аналогови, така и AHD камери,
камерите трябва да бъдат свързани към входовете на DVR устройството според следните критерии са
свързване по двойки:
Когато камера от дадена технология (стандартна аналогова или AHD) е свързана към нечетен видео вход,
непосредствено следващият видео вход трябва да приеме само камера от същата технология.
И обратно, когато камера от дадена технология е свързана към четен видео вход, непосредствено предишният
видео вход трябва да приеме само камера от същата технология.
Пример: когато AHD е свързана към вход на канал 1 на DVR устройството, само друга AHD камера може да бъде
свързана и управлявана от вход на канал 2. По аналогичен начин, когато стандартна аналогова камера е
свързана към вход на канал 3 на DVR устройството, само друга стандартна аналогова камера може да бъде
свързана и управлявана от вход на канал 4.

1TB

1TB



Предлагат се и два комплекта, които са подходящи за всички сценарии на приложение с AHD 

цифрово 4-канално видео записващо устройство и компактни камери с 3.6 mm леща, или AHD 

цифрово 8-канално видео записващо устройство и компактни камери с 2.8 - 12 mm леща.

1093/KHD4 - CCTV КОМПЛЕКТ с 4-канално Dynamic 2.0 AHD DVR

устройство

• 1 бр. артикул № 1093/002AHD - DVR 4CH P2P

• 2 бр. артикул № 1092/250 - D&N AHD 720p компактна камера с 3.6

mm леща

• 2 бр. артикул № 1092/800 - 230VAC - 12VDC, 500mA допълнително 

захр. у-во

• 2 бр. Предупредителни знаци

1093/KHD8 - CCTV КОМПЛЕКТ с 8-канално Dynamic 2.0 AHD DVR устройство

• 1 бр. артикул № 1093/003AHD - DVR 8CH P2P

• 2 бр. артикул № 1092/251 - D&N AHD 720p компактна камера с -2.8-12mm леща

• 2 бр. артикул № 1092/801 - 230VAC - 12VDC, 1200mA допълнително захр. у-во

• 2 бр. Предупредителни знаци

Нова серия DYNAMIC 2.0             - КОМПЛЕКТ AHD

500GB

500GB

UVS софтуер: операционни с-ми: 

- Mac 10.8.0 

- Windows XP-Vista 7-8 

iUVS приложения:

- Смартфон, iOS - Android

- Таблет, iOS - Android

Браузър:

- Safari 6.0 

- Explorer 10.0.11.0 



Основни конкуренти в канала за електрически продукти:

Търговското предложение в сегмента на видео наблюдение чрез IP беше разработено и

консолидирано преди почти една година; през тази една година не сме имали съществени

проблеми с конкурентоспособността в областта на електротехниката. Към днешна дата, дори

вземайки предвид новата оптимизирана структура на IP гамата, офертата не е конкурентна и

хармонизирана (с решението за RAS видео централизиране) в сравнение с основните конкуренти.

Comelit работят усилено върху стойността на търговската марка и техните решения оставят

впечатление за професионализъм и всеобхватност. Кратката традиция на Comelit в областта на

видео камерите и разнообразието от решения за горния пазарен сегмент поставят въпрос относно

способността на Comelit да се справят с особено сложна системна архитектура. През месец

февруари 2015 г. Comelit пуснаха на пазара съкратена гама AHD продукти, въвеждайки я в

промоционалната дейност THE BIG PROMO (Голямата промоция). Компанията беше между

първите в сегмента, които въведоха AHD технологията. Comelit предлагат същия промоционален

формат в Испания и Франция. Предполага се, че през месец май ще пуснат на пазара в Италия

продуктите AHD 16Ch DVR и AHD IR mini speed dome.

ПРЕДАВАНЕ ПО КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ:          ОСНОВНИ КОНКУРЕНТИ

http://www.google.it/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=5Y1oekr1OET-RM&amp;tbnid=9qXCtuWTheBVYM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http://www.comelitgroup.com/it/modules_cms/ContPage.php?cp=M0b03000000&amp;ei=IkRMUsWpJMbN0QXkxYDYBw&amp;bvm=bv.53371865,d.bGE&amp;psig=AFQjCNHniFz3f_piM1q4nvZcB0KtG_XmDQ&amp;ust=1380816285989030


Извън канала за електрически продукти (но работещи усилено, за да си 
осигурят достъп) са:

Китайски гигант с офиси в Италия (Тревизо). Предлага пълна гама от продукти

(по-конкретно аналогови - IP-HD по коаксиален кабел TVI – софтуерни решения

за големи системи). Hikvision специализират в продукти за средно-високия

пазарен сегмент въпреки че от няколко години се стараят да представят

продукти от входно ниво, за да увеличат потенциалния брой нови клиенти. На

този етап Hikvision се опитват да завладеят дял от удребнения пазар (Италия),

който се характеризира с голям брой дистрибутори и директни вносители на

CCTV оборудване. За тази цел компанията доставя прекомерно голям брой

продукти с риск от пораждане на неизбежни бъдещи конфликти между

нейните дистрибутори/препродавачи. Hikvision създават дистрибуторска мрежа

като добавят стойност чрез предпродажбена и следпродажбена поддръжка.

НОВА  ГАМА:  Конкуренти и нови заплахи



Компания, която се намира в Ломбардия, официален дистрибутор на Dahua, които 

са пряк конкурент на Hikvision. Също като Hikvision, Dahua е гигант, който е в 

състояние да осигури пълно търговско предлагане. В сравнение с Hikvision 

(ценовото им позициониране е сходно), Dahua осъществяват по-енергично 

предлагане от около една година, собствено решение за предаване по коаксиален 

кабел на аналогово видео изображение с висока резолюция (CVI), което в 

сравнение с технологията AHD предлага по-ниско качество.  Освен това компанията 

Dahua също доставя прекомерно голям брой продукти с риск от пораждане на 

неизбежни бъдещи конфликти между нейните дистрибутори/препродавачи.

НОВА IP ГАМА:  Конкуренти и нови заплахи



Продукт AHD TVI CVI SDI

ЧИПСЕТ Nextchip Techpoint Dahua /

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Отворена за производство 

технология от 
специализирани компании

Отворена за производство 
технология от 

специализирани компании

Единствено DAHUA и 
някои дребни 

производители, които 
купуват чипсета от  

DAHUA

Отворена за 
производство 
технология от 

специализирани 
компании

СИСТЕМА ОТВОРЕНА ОТВОРЕНА ЗАТВОРЕНА ОТВОРЕНА

ПРЕДЛАГАНА РЕЗОЛЮЦИЯ
720P

1080P
720P 720P

1080P 1080P 1080P

КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО ДОБРО ДОБРО НОРМАЛНО ДОБРО

СЪВМЕСТИМИ КАМЕРИ
AHD камери + аналогови 

камери
TVI камери + аналогови 

камери
CVI камери + аналогови 

камери
HD-SDI

МАКСИМАЛНО РАЗСТОЯНИЕ НА ПРЕДАВАНЕ С 
КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ (5C)

300M 300M 300M 100M

МАКСИМАЛНО РАЗСТОЯНИЕ НА ПРЕДАВАНЕ С 
CAT5 КАБЕЛ

200M 200M 100M /

RS485 ЧРЕЗ КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ ПОДДЪРЖАНО ПОДДЪРЖАНО ПОДДЪРЖАНО ПОДДЪРЖАНО

ЦЕНОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ ИКОНОМИЧНО ВИСОКО ИКОНОМИЧНО МНОГО ВИСОКО

ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПРИ СМЕСЕНО DVR-TELEC HD ИКОНОМИЧНО ВИСОКО ВИСОКО МНОГО ВИСОКО

ТЕНДЕНЦИЯ ПРИ ТЪРСЕНЕТО В МЕЖДУНАРОДЕН 
МАЩАБ

МНОГО СИЛНО СРЕДНО НИСКО СЛАБО

HD ПО КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ:    СРАВНЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИ



 Номера/кодове на частите

AHD ПРОДУКТИ:  камери , DVR устройства и комплекти

№ на артикул Описание

1092/250
КОМПАКТНА КАМЕРАAMERA  D&N AHD 720p 
3.6MM 

1092/251 КОМПАКТНА КАМЕРА D&N AHD 720p 2.8-12MM

1092/270 КРЪГЛА КАМЕРА D&N AHD 720p 3.6MM

1092/272 КРЪГЛА КАМЕРА D&N AHD 720p 2.8-12MM

1092/271
УСТОЙЧИВА НА ВАНДАЛИЗЪМ КУПОЛНА КАМЕРА 
D&N AHD 720p

1093/524 DVR AHD 720P 25FPS 4 CH 

1093/525 DVR AHD 720P 15FPS 8 CH

1093/526 DVR AHD 720P 15FPS 16 CH

1093/527 DVR AHD 720P 25FPS 8 CH

1093/528 DVR AHD 720P 25FPS 16 CH

1093/KHD4 CCTV КОМПЛЕКТ AHD с DVR 4CH

1093/KHD8 CCTV КОМПЛЕКТ AHD с DVR 8CH



ПРОФЕСИОНАЛНИ

IP РЕШЕНИЯ



ПРОФЕСИОНАЛНИ IP РЕШЕНИЯ

Ip професионална гама

Urmet представя новата гама от IP устройства за

видео наблюдение. Компактни, мини куполни

и устойчиви на вандализъм куполни камери, всички

високопроизводителни по отношение на качеството

на изображението и системите за контрол, които

дават възможност за дистанционно визуализиране

и взаимодействие на инсталациите с

професионални системи за наблюдение и

контролни помещения.

Благодарение на новите продукти за мрежово видео 

записване (NVR) от серията BOOST е възможно 

изпълнението на малки, средни и големи системи с 

модулен дизайн, осигуряващи бъдещо разширение 

и разрастване на решенията.



Камери с фиксирана 3.6 mm леща

• Сензор: 720P CMOS
• Леща: 3.6mm
• Резолюция на кодиране (запис): 720P (1280×720）VGA（640×480) QVGA (320×240)
• Скорост на кодиране (запис): 720P (1280×720）/25fps VGA（640×480)/25fps   QVGA  
(320×240)/25fps 
• Чувствителност: Цвят: 0.08Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux с IR
• IR cut филтър с автоматично включване
• Вграден уеб браузър
• D-WDR
• Клас на защита: IP66
• Електрозахранване: 12VDC, PoE (Захранване чрез Ethernet)

1093/134M1 КОМПАКТНА 3.6MM – 720p КАМЕРА С ФИКСИРАНА ЛЕЩА С LED

• Сензор: 1080P CMOS
• Леща: 3.6mm
• Резолюция на кодиране (запис): 1080P (1920×1080）VGA 
(640×480)  QVGA（320×240)
• Скорост на кодиране (запис): 1080P (1920×1080）/25fps VGA 
(640×480)/25fps QVGA（320×240)/25fps 
• Чувствителност: 0.03Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux с IR
• IR cut филтър с автоматично включване
• Вграден уеб браузър
• D-WDR
• Клас на защита: IP66
• Електрозахранване: 12VDC, PoE (Захранване чрез Ethernet)

1093/135M2 КОМПАКТНА 3.6MM – 1080p КАМЕРА С ФИКСИРАНА ЛЕЩА С LED

2.3

2.3



Камери с 2.8-12mm леща с променлив фокус

• Сензор: 1080P CMOS
• Леща: 2.8-12 mm
• Резолюция на кодиране (запис): 1080P (1920×1080）VGA            
(640×480) QVGA（320×240)
• Скорост на кодиране (запис): 1080P (1920×1080）/25fps VGA  
(640×480)/25fps QVGA（320×240)/25fps 
• Чувствителност: 0.03Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux с IR
• IR cut филтър с автоматично включване
• Вграден уеб браузър
• Клас на защита: IP66
• електрозахранване: 12VDC, PoE (Захранване чрез Ethernet)

1093/137M2 Компактна камера 2.8-12MM – 1080p леща с променлив фокус, с LED

• Сензор: 1.3M CMOS
• Леща: 2.8-12 mm
• Резолюция на кодиране (запис):720P (1280×720)  VGA (640×480) 
QVGA（320×240)
• Скорост на кодиране (запис): 720P (1280×720) /25fps VGA 
(640×480)/25fps QVGA（320×240)/25fps 
• Чувствителност: 0.03Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux с IR
• IR cut филтър с автоматично включване
• Вграден уеб браузър
• Клас на защита: IP66
• Електрозахранване: 12VDC, PoE (Захранване чрез Ethernet)

1093/136M1 Компактна камера 2.8-12MM –1.3M леща с променлив фокус, с LED

2.3

2.3



• Сензор: 1.3Mpx CMOS
• Леща: 3.6mm
• MAX Резолюция на кодиране (запис): 

720P(1280×720)
• MAX Скорост на кодиране (запис): 720P 

(1280×720)/25fps 
• Чувствителност: Цвят: 0.03Lux @(F1.2,AGC 

ON), 0 Lux с IR
• IR cut филтър с автоматично включване
• Вграден уеб браузър 
• IR LED покритие : 20m
• Клас на защита: IP66
• Електрозахранване: 12VDC, PoE 

(Захранване чрез Ethernet)

• Сензор: 1080P CMOS
• Леща: 3.6mm
• Резолюция на кодиране (запис): 1080P (1920×1080）VGA（
640×480) QVGA（320×240)
• Скорост на кодиране (запис): 1080P (1920×1080）/25fps 
VGA（640×480)/25fps QVGA（320×240)/25fps
• Чувствителност: Цвят: 0.03Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux с IR
• IR cut филтър с автоматично включване
• Вграден уеб браузър
• IR LED покритие: 20m
• Клас на защита: IP66
• Електрозахранване: 12VDC, PoE (Захранване чрез Ethernet)

• Сензор: 1080P CMOS
• Леща: 2.8-12 mm
• MAX Резолюция на кодиране 

(запис): 1080P (1920×1080）
• MAX Скорост на кодиране (запис): 

1080P (1920×1080）/25fps
• Чувствителност: Цвят: 0.03Lux 

@(F1.2,AGC ON), 0 Lux с IR
• IR cut филтър с автоматично 

включване
• Вграден уеб браузър 
• IR LED покритие : 20m
• Клас на защита: IP66
• Електрозахранване: 12VDC, PoE 

(Захранване чрез Ethernet)

Мини куполни и устойчиви на вандализъм куполни камери

1093/174M1 МИНИ КУПОЛНА 3.6MM - 1.3M  
КАМЕРА

1093/173M2 УСТОЙЧИВА НА ВАНДАЛИЗЪМ КУПОЛНА 2.8-
12MM – 1080p  КАМЕРА

2.3

2.3

2.3

1093/172M2 МИНИ КУПОЛНА - 1080p 3.6MM КАМЕРА



Speed Dome IP

compliant

1093/654M2 Easydome IP D&N 20X с IR LED 1080p

• Сензор: 1/2.8" тип Exmor CMOS
• Чувствителност: 0.1 lux
• Резолюция: 1080P 
• Резолюция на кодиране (запис): 1080P 
• (1920×1080), 720P (1280×720)
• Скорост на кодиране (запис): 1080P (1920×1080）

/25fps, 720P (1280×720/25fps
• OSD меню
• Оптично зумиране: 20X f=4. 7mm~94.0 mm); 
• Цифрово зумиране: 16x
• IR LED:150m
• Клас на защита: IP66
• Електрозахранване: DC24Vac/5A



• Пълен сегмент:

Новите IP камери се предлагат с 720p, 1.3M до 1080p@25fps 
(Full HD) резолюция за използване на открито и закрито, 
както в малки жилищни и търговски инсталации, така и при 
по-сложни и отворени системи.  

• Максимална производителност: 

Всички модели са оборудвани с LED осветление за 
визуализиране през нощта на тъмни участъци, детектор за 
движение, D-WDR функция за оптимизиране на камерните 
устройства, 12V електрозахранване или PoE. Всички камери 
са актуализирани до последната ONVIF версия  (2.3)  

• Конкурентоспособност на глобалната 
оферта:

Цялостно решение и конкурентно ценово позициониране в 
съответствие с ключови пазарни изисквания.  

• Възможност за разрастване: 
Възможност за промени в размерите на системата в 
съответствие с бъдещи внедрявания.  

Силни страни на офертата



1093/932H NVR 32CH 1080p FULL HD
•  32 IP видео входа
•  Максимална резолюция на запис 1080p
•  1 VGA изход / 1 HDMI изход
•  Максимална скорост на запис и резолюция
1080P(1920×1080): 25fps (в реално време)
•  Локална скорост на запис и резолюция
(на живо/при възпроизвеждане) 1080P(1920×1080): 

6ch@25fps 
720P(1280×720): 12ch@25fps D1 (704×576):16ch@25fps
•  Максимална скорост: 200Mbit
•  2TB HDD включен (макс. 2 HDD)
•  8 алармени входа/ 1 изход
•  1x3.0 USB  (архивиране и актуализиране), 2x 2.0 USB 

(Мишка)
•  Електрозахранване: DC 12V 5A
•  Размери: 380 (W)X 50 (H)X 340 (D) mm

1093/908H NVR 8CH 1080p FULL HD
•  8 IP видео входа
•  Максимална резолюция на запис 1080p
•  1 VGA изход / 1 HDMI изход
•  Максимална скорост на запис и резолюция
1080P(1920×1080): 25fps (в реално време)
•  Локална скорост на запис и резолюция (на живо/при 

възпроизвеждане)  
1080P(1920×1080): 6ch@25fps 
720P(1280×720) / D1 (704×576): 8ch@25fps
•  Максимална скорост: 100Mbit
•  2TB HDD включен (макс. 2 HDD)
•  8 алармени входа/ 1 изход
•  1x3.0 USB  (архивиране и актуализиране), 2x 2.0 USB (Мишка)
•  Електрозахранване: DC 12V 5A 
•  Размери: 380 (W)X 50 (H)X 340 (D) mm

Нова серия Boost 2.0

2TB

2TB



Нова серия Boost  2.0

• 8 IP видео входа
• Максимална резолюция на запис 1080p
• 1 VGA изход / 1 HDMI изход
• Максимална скорост на запис и резолюция
• 1080P(1920×1080): 25fps (в реално време)
• Максимална скорост: 100Mbit
• 2TB HDD включен (макс. 2 HDD)
• 8 алармени входа/ 1 изход
• 1x3.0 USB  (архивиране и актуализиране), 2x 2.0 USB (Мишка)
• PoE портове: 8
• Електрозахранване: DC 48V 2A (захранващо устройство 

включено в комплекта)
• PoE превключвател: DC48V
• Размери: 380 (W)X 50 (H)X 340 (D) mm

1093/916HP  NVR 16CH 1080p FULL HD
• 16 IP видео входа
• Максимална резолюция на запис 1080p
• 1 VGA изход / 1 HDMI изход
• Максимална скорост на запис и резолюция
• 1080P(1920×1080): 25fps (в реално време)
• Локална скорост на запис и резолюция (на живо/при 

възпроизвеждане) 
• 1080P(1920×1080): 6ch@25fps 720P(1280×720): 12ch@25fps D1 

(704×576): 16ch@25fps
• Максимална скорост: 200Mbit
• 2TB HDD включен (макс. 2 HDD)
• 8 алармени входа/ 1 изход
• 1x3.0 USB  (архивиране и актуализиране), 2x 2.0 USB (Мишка)
• PoE портове: 8
• Електрозахранване: DC 48V 2A (захранващо устройство включено

в комплекта)
• PoE превключвател : DC48V
• Размери: 380 (W)X 50 (H)X 340 (D) mm

1093/932HP NVR 32CH 1080p FULL HD
• 32 IP видео входа
• Максимална резолюция на запис 1080p
• 1 VGA изход / 1 HDMI изход
• Максимална скорост на запис и резолюция
• 1080P(1920×1080): 25fps (в реално време)
• Локална скорост на запис и резолюция (на живо/при 

възпроизвеждане) 
• 1080P(1920×1080): 6ch@25fps 
• 720P(1280×720): 12ch@25fps
• D1 (704×576): 16ch@25fps
• Максимална скорост: 200Mbit
• 2TB HDD включен (макс. 8 HDD)
• 8 алармени входа/ 1 изход
• 1x3.0 USB  (архивиране и актуализиране), 2x 2.0 USB 

(Мишка)
• PoE портове: 16
• Електрозахранване: AC 100~240V/ 5A，50~60Hz
• PoE превключвател : DC48V
• Размери: 460 (W)X 89 (H)X 440 (D) mm

1093/908HP PoE NVR 8CH 1080p FULL HD

2TB

2TB

2TB



PoE – Захранване чрез Ethernet 

(предлага се само за някои от моделите)

• Захранването и данните се предават по един и същ 
кабел  

• Елиминирана е необходимостта от захранващ 
контакт и окабеляването е опростено  

• Възможност за клиента да използва 
съществуващата инфраструктура

• NVR устройствата с PoE портове могат да захранват 
камерите

Характеристики:                                   Плюс

Urmet DDNS 

• Бързо решение за опростяване на 
мрежовите конфигурации на 
устройствата

• Едни и същи последователности от 
действия за всички Urmet устройства

• Напълно безплатно
• Работи с уеб браузъра на Вашия 

компютър
• Функцията е включена както в 

безплатните iUVS приложения, така и 
в безплатния UVS софтуер.

P2P Функция

• Най-простото решение за 
конфигуриране на устройството в 
мрежата  

• Действителна plug&play система
• Спестява време при инсталиране
• Функцията е включена както в 

безплатните iUVS приложения, така и 

в безплатния UVS софтуер

DDNS

HD 2T

• Всички 
устройства са 
оборудвани с 

2TB HD



Кратък 

наръчник



Свържете съответно необходимите камери към 

BNC конекторите на входните канали. 
Свържете мишката към USB порта. 

Свържете  VGA и/или HDMI видео входа към 

съответния VGA/HDMI монитор  за наблюдение 

на свързаните камери. 

Свържете мрежовия кабел към LAN порта. 



Свържете DVR устройството към захранването, като използвате предоставения трансформатор. 

Убедете се, че Вашата LAN мрежа е с активиран DHCP, влезте в менюто с настройките на мрежата., изчакайте 

приблизително десет секунди за автоматичното определяне изобразяване на мрежовите параметри  в менюто. 

В менюто на DVR изберете “System” -＞ “Users”, за да  активирате и изберете парола за  ниво  

“администратор” и/или “потребител” . 



Свалете и инсталирайте  iUVS приложението от Store. 

Стартирайте iUVS приложението и изберете 

“устройства”, а след това  “+” или “Add”. 

Попълнете полетата “Device name” и 

“Type -> Device ID. 

Изберете QR кода до “Device ID” (инсталирайте  

приложението, за да получите липсващите QR

кодове, ако има такива) и сканирайте QR кода на 

кутията на DVR устройството.

Напишете предварително въведената в DVR

устройството парола и изберете “Save”. 

Изчакайте приблизително десет секунди за 

зареждането на  прякото предаване от DVR. 



URMET ОБЛАК
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INTERNET

APP

Browser

Client

СТЪПКА:
1) Интернет връзка
2) Настройка на преадресиране на 
портове (Виртуален сървър, NAT на 
дестинация, Разпределение на 
портове…)
3) „Hope‟ от безплатна DDNS услуга
4) Създаване на DDNS акаунт
5) Зареждане на DDNS акаунта в 
рутера или IP устройството

Dynamic IP
ADSL router

6) Ръчно изписване на URL на 
дистанционно устройство от 
приложението  

Видео наблюдение:  Днес

ADSL рутер
Динамичен IP

Приложения

Браузър

Клиент



Утре

URMET IP 
Устройство

URMET Облак
Бърз наръчник

Свържете URMET устройството към URMET 
Облака в 3 стъпки

Сегмент РЕШЕНИЯ



Стъпка1: Интернет връзка

INTERNET

ADSL рутерIP камера

Облачна база данни Облачни сървъри

1) След като осъществи връзка с интернет, IP камерата съобщава собственото си UID 
на базата данни на Облака  

2) Базата данни на Облака съобщава на Облачните сървъри, устройството е одобрено 
и е готово за достъп чрез интернет.  

Сегмент РЕШЕНИЯ



Стъпка 2: облачен акаунт (през APP)

Сегмент РЕШЕНИЯ



Стъпка 2: облачен акаунт (чрез WEB)

Сегмент РЕШЕНИЯ



Стъпка 3: свързване с устройство

Сегмент РЕШЕНИЯ



Забранено писане: QR четец

DUID: Device Unique ID
(Уникално ID на устройство)

URMET CLOUD



Как работи

Urmet 
Облак

INTERNET

DDNS

UPnP

Определяне на портове

Наръчник за конфигуриране

Пробиване на отвори

Сегмент РЕШЕНИЯ



URMET ОБЛАК

Нови решения P2P. Въведен е новият H-NVR 1093/900 продукт, способен да интегрира IP и 

Облачни камери от серия 1093/184Mxx   

Важно е да знаете...

Urmet въвежда нов елемент в

облачната система: H-NVR (Home-

NVR).

Благодарение на това решение,

Облачните камери могат да работят

както в самостоятелен режим на

записване, така и в режим на запис

върху H-NVR твърд диск.

През първата пазарна фаза, H-NVR и

съответните IP камери свързани към

него могат да бъдат визуализирани с

iUVS приложенията. Въпреки това

камерите все пак могат да бъдат

управлявани чрез Urmet Cloud Lite и

Full Apps. Вторият етап на развитие

предвижда пълното внедряване на H-

NVR в платформата Urmet Облак.

500GB

Операционни системи: 

- Mac 10.8.0 

- Windows XP-Vista 7-8 

Браузър:

- Safari 6.0 

- Explorer 10.0.11.0 

iUVS приложения:

- Smart phone and Tablet

- iOS - Android



URMET ОБЛАК

1093/184M11 - Вътрешна WIFI IP камера с 

вградена 3.6 mm леща и IR LED  

1093/184M12 - Вътрешна WIFI IP камера с 

вградена 3.6 mm леща, PIR Сензор, IR CUT 

филтър и IR LED   

1093/184M14 - Вътрешна WIFI IP мини 

куполна камера с вградена 3.6 mm леща, 

IR CUT филтър и IR LED   

1093/184M15 - Компактна WIFI D&N IP 

камера с вградена 3.6 mm леща, IR CUT 

филтър и IR LED  

1093/184M16 - Компактна WIFI D&N IP 

камера с вградена 2.8-12 mm леща, IR CUT 

филтър и IR LED  

1093/900: Home-NVR

Специално проектиран за нуждите на жилищни области.

Управлява до 4 1093/184Mxx Облачни камери и позволява извършването на видео

запис върху 500GB HD (включен).

Облачните камери свързани към това H-NVR устройство огат за бъдат показани на

мултиекран чрез iUVS приложението.

Това H-NVR устройство е съвместимо също и с новите IP професионални камери като:

СЪВМЕСТИМИ КАМЕРИ:

1093/134M1 Компактна камера 3.6 mm – 720p фиксирана леща, с LED



1093/184M11
•Видео компресиране H.264/MJPEG

•HD 720p@30fps

•8 IR LED нощно виждане

•Леща 3,6mm вградена

•Slot Micro SD (32GB max)

•Вградено двупосочно аудио

•Детектор за движение

•WI-FI 11n с вградена антена /WPS

iPhone    iPad ® ®

Android®

IP ГАМА: ОСНОВАН ИНФОРМАЦИЯ



1093/184M12
•Видео компресиране H.264/MJPEG

•HD 720p@30fps

•8 IR LED нощно виждане

•Леща 3,6 mm вградена

•Механичен филтър

•Slot Micro SD (32GB max)

•Вградено двупосочно аудио

•In/Out аларми

•Вграден сензор за движение PIR

•Детектор за движение

•WI-FI 11n с вградена антена /WPS

00
iPhone    iPad ® ®

Android®

IP ГАМА: ОСНОВАН ИНФОРМАЦИЯ



iPhone    iPad ® ®

Android®

IP ГАМА: ОСНОВАН ИНФОРМАЦИЯ

1093/184M14
•Видео компресиране H.264/MJPEG

•HD 720p@30fps

•24 IR LED нощно виждане

•Леща 3,6 mm вградена

•Механичен филтър

•Slot Micro SD (32GB max)

•Клеми за двупосочно аудио

•Клеми за In/Out аларми

•Детектор за движение

•WI-FI 11n с USB Nano Dongle

•PoE 802.3af



iPhone    iPad ® ®

Android®

IP ГАМА: ОСНОВАН ИНФОРМАЦИЯ

1093/184M15
•Видео компресиране H.264/MJPEG

•HD 720p@30fps

•24 IR LED нощно виждане

•Леща 3,6 mm вградена

•Механичен филтър

•Slot Micro SD (32GB max)

•Клеми за двупосочно аудио

•Клеми за In/Out аларми

•Детектор за движение

•WI-FI 11n с вградена антена /WPS

•PoE 802.3af

•IP 66 Устойчива на атмосферно въздействие



iPhone    iPad ® ®

Android®

IP ГАМА: ОСНОВАН ИНФОРМАЦИЯ

1093/184M16
•Видео компресиране H.264/MJPEG

•HD 720p@30fps

•24 IR LED нощно виждане

•Леща 2,8-12 mm вградена

•Механичен филтър

•Slot Micro SD (32GB max)

•Клеми за двупосочно аудио

•Клечи за In/Out аларми

•Детектор за движение

•WI-FI 11n с вградена антена /WPS

•PoE 802.3af

•IP 66 Устойчива на атмосферно въздействие



ЛЕСЕН НАРЪЧНИК ЗА
ОБЛАЧНИ КАМЕРИ

- android -

ПОСВЕТЕНО НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ!!!



URMET CLOUD - ANDROID      1/4

СТЪПКА 2:
Отворете
Urmet Cloud App 
и кликнете 
върху SIGN UP,
за да създадете 
Ваш акаунт.

СТЪПКА 3:
Попълнете всички 
полета, приемете 
условията на ползване и 
защита на личната 
информация и кликнете 
върху SIGN UP 

СТЪПКА 1:
Свалете
Urmet Cloud App от 
Play Store на 
андроид.

СТЪПКА 4:
Активирайте акаунта като 
кликнете върху HERE в 
електронното писмо изпратено 
от Urmet Cloud

v

v



URMET ОБЛАК - ANDROID      2/4

СТЪПКА 7:
От екран MINE, 
кликнете върху +
за добавяне на 
камерата камера .

СТЪПКА 6:
Отворете 
приложението 
Urmet Облак, 
въведете Вашите 
данни и кликнете 
върху ACCESS

СТЪПКА 5:
От настройките на 
смартфон
активирайте WI-FI 
режим



СТЪПКА 8:
Кликнете върху 
SEARCH 
AUTOMATICALLY, 
за да откриете 
камерата

СТЪПКА 9:
След появяване на UID 
код, въведете 
първоначалната парола 
“admin” и кликнете
CONTINUE, за да 
продължите.

URMET ОБЛАК - ANDROID      3/4

СТЪПКА 10:
Въведете Вашите 
предпочитания за 
камерата и 
кликнете CONTINUE, 
за да продължите.

admin



ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ URMET ОБЛАК - ANDROID      4/4

СТЪПКА 11:

Натиснете SSID, изберете Вашата 
Wi-Fi мрежа, въведете KEY
(парола) на тази Wi-Fi мрежа и 
потвърдете със SAVE.

СТЪПКА 12:

Активирайте 3G 
данните на Вашия 
смартфон, отворете 
приложението Urmet 
Облак, след което се 
впишете (LOGIN), 
Вашата камера ще 
бъде на екрана.  

НА ЖИВО°
ЗАПИС

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ°
НАСТРОЙКИ°

ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА ПАРАМЕТРИ



URMET ОБЛАК

Обобщение на предимствата, предоставяни от Urmet Облак:

• Иновативност, 

• Уникално предложение, което се различава от множеството конкурентни  

• Пълна гама

• Алтернатива на стандартните системи

• Безжични системи

• Конкурентоспособност на глобалната оферта

• Бърза и лесна инсталация (дори и за потребители, които не са експерти), 

• Аудио и видео, 

• Лесна промяна на размерите на системата

• Смесени системни инсталации (IP стандартна камера + безжична) 

благодарение на новия продукт H -NVR 1093/900

• Решение “Произведено в Италия”



H-NVR 1093/900

• Наличност:   2015 г.

Нова гама камери

• Оптимизиране на гамата с извеждане от употреба на настоящата гама е 

планирано за 

КРАЯ НА 2015 г.

Urmet Облак

• Нови важни характеристики (звуков детектор - NVR внедряване в 

платформата на облака и др.) са планирани от КРАЯ НА 2015 г.

URMET ОБЛАК

НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТИ



UVS софтуер

iUVS приложения



Бърза 
конфигурация. 
Готова функция 
P2P.

32 свободно 
конфигуруеми
канала 
На живо

Многоекранен
дисплей
На живо

Лесно 
възпроизвеждане:
Времева линия за 
управление на 
възпроизвеждането

Плюс – iUVS приложения



Плюс – UVS софтуер

UVS софтуерът се използва за управление на CCTV системи със стандартна и висока резолюция 
(DVR – DVR/AHD – DVR/HD-SDI- NVR- нови IP камери ). 
Благодарение на модулния дизайн на софтуера, желаните функции на системата (напр. 
регистриране на събития-интерактивна карта, възпроизвеждане, предаване на живо и др.) 
могат да бъдат изведени на монитор по избор. Тази особеност дава възможност на 
потребителя да управлява до 4 монитора едновременно.  Следните основни функции са 
подчертани като конкретен пример:   

Функция ПРЕДАВАНЕ НА ЖИВО: до 128 канала могат да бъдат управлявани на една 

страница  (макс. 512 потока от видео данни на 4 монитора)

Този софтуер може да 
се използва с:

- IP АДРЕС
- URMET DDNS
- P2P



Плюс – UVS софтуер

Функция 
интерактивна 
графична карта: 
POP-UP камери

Функция възпроизвеждане



Плюс – UVS софтуер

Функция
Управление на аларми

Управление на няколко монитора



DVR РЕШЕНИЯ в нашия каталог: Предимства

СТАНДАРТНО DVR У-ВО HD-SDI DVR NVR

• Един и същ графичен потребителски интерфейс (ГПИ) за всички устройства: лесно обучение и 
инсталиране на всяко Urmet мрежово устройство.

• Едни и същи DDNS функции за всички Urmet устройства:  бързо решение за опростяване на 
конфигурирането на устройствата.

• P2P функция: Най-простото решение за конфигуриране на устройството в мрежата. Действителна 
plug&play система за икономия на време при инсталирането. 

• UVS: Платформа с един клиент за управление и визуализиране на всички устройства. Предлага 
се за MAC и Windows

• iUVS- iUVS tab - iUVSpad: едно приложение (за iOS и Android – смартфон и таблет) за управление 
на цялата CCTV гама.

Забележка: iUVS tab – iUVSpad зависят от таблета. Някои конкуренти предлагат този продукт.

• Браузър: един браузър за управление на цялата CCTV гама        Съвместим с IE и Safari

Evolution 2.0 Progress 2.0 Boost 2.0

AHD DVR

Dynamic 2.0



Urmet UVS представлява наистина мултитехнологична

контролна платформа за системи за видео наблюдение, 

която дава възможност за съвместно управление на 

аналогови и цифрови технологии, чрез внедряване на 

контрол на потока от видео данни.

С помощта на Urmet UVS е възможно 

управлението на :

 До 100 устройства

 До 128 потока от видео данни на един монитор  

 До 4 монитора

 Достъп на потребители с няколко акаунта

UVS дава възможност за работа със следните системи:

 Сериите DVR Standard 960H Evolution 2.0 и Videosmart 

 Серията DVR HD-SDI Progress 2.0 

 Сериите NVR Boost 2.0, DVR AHD Dynamic 2.0 

 IP камери

UVS



ИЗВЕЖДАНЕ

ВЪВЕЖДАНЕ

2015



Оптимиз. на DVR гамата DVR 1093/524-/525-/526-/527-528

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

АНАЛОГОВИ КАМЕРИ

DVR  (цялата гама)

1093/308 – 1093/311

2015 ВЪВЕЖДАНЕ – ИЗВЕЖДАНЕ

1093/002A - /003A 1093/018HN /019HN

Kit 1093/KHD4 – 1093/KHD8

AHD - камери (5 продукта)
AHD Speed Dome (3 
продукта)

1092/218A-1092/219A-1092/225-1092/209B 1092/218A-1092/219A-1092/225-1092/209B

Kit KN4N и KN8N

1093/301 – 1093/302 – 1093/304- 1093/305 -1093/306

1093/300

Ключ

АНАЛОГОВИ

AHD

HD-SDI

Оптимиз. на DVR гамата

ИЗВЕЖДАНЕ

ВЪВЕЖДАНЕ

НАЛИЧНОСТ НА СЪЩЕСТВ. ПРОДУКТИ

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ГАМАТА

Оптимиз. на гамата от камери 



GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

IP Speed Dome (3 продукта)

ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ – ИЗВЕЖДАНЕ 2015 CCTV

Оптимиз. на гамата от камери

H-NVR – 1093/900

1093/184M11-/184M12-/184M14-
/184M15-/184M16

Нови продукти (звуков детектор – платформа за 
ранно оповестяване и др.)

Ключ ИЗВЕЖДАНЕ

ВЪВЕЖДАНЕ

НАЛИЧНОСТ НА СЪЩЕСТВ. ПРОДУКТИ

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ГАМАТА

ПРОФ. IP

IP ОБЛАК

URMET ОБЛАК

Нова гама облачни камери



БЛАГОДАРЯ ВИ 
ЗА 

ВНИМАНИЕТО


