
              

සංවෘත ඳරිඳථ රූඳවාහිනී ඳද්ධතියක් (CCTV) ස්ථාඳනය කිරීමේ විස්තර 

DVR පිළිබ විස්තර 

 සම්බන්ධතා අටක් සහිත ප්රමිතියෙනන් ුතු  ිජිටටරූ ීඩිජෙන  ඳිගතත ල  හකි(DVR) H. 264 ීඩිජෙන  

සංක්ෙේඳනක් 

 TV  සහ VGA  නන ආලාර ෙදලටම සම්බන්ධ ල  හකි වින ුතු න.  

 ිජිටටරූ ීඩිජෙන  ඳිගතත ල (DVR) දත්ත තබඩා ිරීම සහා අවම වශෙනන් ෙටරා බයිට් 1 සහිත (1 TB)  

දෘඩ ිජස්ලනක්වත්(Hard Disk) සවිලර ියබින ුතු න. 

 නකවත බකරෘෙම් ඳහසුලම් ියබින ුතු න. එනම් සාමානය ආලාරනට/ඉහළ ෙේතනක් සහිතව ෙේතෙනන් 

ආඳසු බකරෘමට/එක් එක් රඳ රාමු ෙලොටස ෙවන් ෙවන්ව නිරීක්ෂණන ිරීමට හකි වින ුතු න. 

 දුරස්ථ ස්ථානනල සිට ඳහත ආලාරෙේ උඳලරණ භාවිතා ලරමිතන් ඳද්ධියනට පිවිසීෙම් හකිනාව ියබින 

ුතු න.  

( os: iphone, blue berry, symbian S 60, Android, windows) 

 මුහුණත windows ෙමෙහුතම් ඳද්ධියනට(os) සමාන වින ුතු න. 

  බාතත් දර්ශන සහ ෙඳර  බාතත් දර්ශන විශා  ලර බකරෘමට හකි වින ුතු න.  

 සුරක්ෂිත මුරඳද ආරක්ෂණනක් ියබින ුතු යි. 

 ඳිගතතවූ දර්ශනනන්ෙේ සතය බව තහුරරු ිරීම සහා ියනසළුණු ෙනොදා ියබින ුතු යි. 

 TCP/IP, PPPOE, DHCP සහ DDNS ජා තත සම්බන්ධතාවනන්ට සම්බන්ධ ල  හකි වින ුතු යි. 

 දුරස්ථ බාතත ිරීෙම් ඳහසුලම. 

 

කැමරාව පිළිබ විස්තර 

 540/480  TVL  අධි විෙේදන(High resolution) සහිත වර්ණ සහිත රාත්රී දර්ශන ෙඳන්නුම් ලරන ලකමරාවක්. 

 ලකමරාව සිවිරමල ෙහ  බිත්ිය මු පිටල සවි ල  ුතු න. 

 විධ ත නන්ට අනුරපීව දර්ශනනන් ෙවනස් ලර නකරඹින හකිබව. 

 ිජිටටරූ සංඥා සලස් ිරීම් සහ තථය වර්ණ රඳ මගින් ඉහළ ප්රමිතියෙනන් ුතු ව ඡානාරඳ තතහකිීඩම. 

 ස්වනංක්රීනව රිනා ෙනොලරන විටල ඩ ෙඩසිබරූ 48 (48dB) ලට වඩා වකිජ ශබ්ද සහිත සංඥා  බා තත හකි 

වින ුතු යි.  

 සම්බන්ධලනන්: ීඩිජෙන  - BNC,   විදුර බ  සකඳුතම - DC Jack Type 

 ියරස් සකලසින හකි ෙල නන : 0˚ – 360˚ , සිරස් සකලසින හකි ෙල නන : 0˚ – 60˚  

 ඕනෑම ලා ගුණනට ඔෙරොත්ු  ියනහකි බව 

  සිනළු රිනාලාරලම් දුරස්ථ ස්ථානනල සිට අක්ක්ෂණන ිරීම ඳහසුිරීම සහා ඕනෑම ෙස්වා 

සඳනන්ෙනුණෙතන් ADSL  අන්තර්ජා  ෙස්වාව  බා තකනීමට ඔබ විසින් ලටුතු  ලළුතු න.  ෙමම 

අන්තර්ජා  ඳහසුලම, සීමාරහිතව දත්ත ඳකවරීෙම් ඳහසුලම ද ඇු  ත්ව දවෙස් ඳකන 24 පුරාවටම 

අඛණ්ඩව රිනාත්මල විනුතු න. 

 CCTV ඳද්ධියන සවිිරීම සහා වකන වන පිරිවකන සමාතෙම් ෙතවා නිමිත ප්රාේධනන වන රුපිනරූ මිතරනන 10 

ක් ද ආවරණන ලරතත හකල.   
 


