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Silniční kamera Wisenet s rozpoznáváním registračních 
značek je vybavena předinstalovanou aplikací od FF Group

SILNIČNÍ KAMERA 
S ROZPOZNÁVÁNÍM 

REGISTRAČNÍCH ZNAČEK
Out of the Box
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VZHLED A SPECIFIKACE MOHOU BÝT ZMĚNĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ
Tento dokument nesmí být za žádných okolností reprodukován, distribuován nebo měněn,
částečně ani vcelku, bez formálního povolení společnosti Hanwha Techwin Europe Ltd.

Wisenet, LiteNet, SSNR jsou obchodní známky společnosti Hanwha Techwin Europe Ltd.

Hlavní parametry
• Max. 2megapixelové (1920 × 1080) rozlišení
• Optický objektiv 5,2 ~ 62,4 mm (optické 12x)
• Max. 60 fps při všech rozlišeních 

(H.265/H.264)
• Podpora kodeků H.265, H.264, MJPEG, 

multistreaming
• Otálení, detekce směru, detekce mlhy, 

detekce zvuku, klasifikace zvuku, 
neoprávněná manipulace

• Detekce pohybu, předávání
• 2 sloty pro paměťovou kartu SD/SDHC/SDXC 

(max. 512 GB)
• Podpora Hallway View, WiseStream
• IR dosvit 70 m (229,66 stopy), IP67 / IP66, 

NEMA 4X, IK10
• Podpora LDC (korekce aberací)
• PoE, 24 V AC, 12 V DC, obousměrný přenos 

zvuku

XNO-6120R/FNP
2megapixelová síťová bullet kamera s IR přísvitem

Rozpoznávání registračních značek s výjimečnou přesností

Monitorování dopravy a prevence zločinu 
pomocí rozpoznávání registračních značek a 
nahrávání jeho výsledků. Funguje jako výkonné 
kontrolní zařízení v samostatných systémech 
pro řízení příjezdu a odjezdu vozidel. 

Výjimečně přesné rozpoznávání
Rozpoznávání s více než 95% přesností 
v libovolném prostředí a za libovolných 
podmínek.

Vysoká rychlost vozidel 
Garantováno u vozidel jedoucích až 80 km/h  
ve dvou pruzích nebo v noci, resp. až 150 km/h 
v jednom jízdním pruhu za denního světla.

Veškeré evropské země 

Spolehlivě detekuje registrační značky všech 
evropských zemí.

Jednoduché nastavení
Jednoduchá a z uživatelského hlediska 
nekomplikovaná instalace, nastavení a 
přizpůsobení.

Podpora seznamů 
privilegovaných a blokovaných 
značek
Uživatel může v seznamu privilegovaných 
a blokovaných značek definovat až 2000 
registračních značek.
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XNO-6120R/FNP

Dosvit infračervené diody LED 1) 20 m (rozpoznávání registračních značek)
2) Max. 50 km/h 

Provozní teplota / vlhkost -20 °C ~ +50 °C / méně než 90 % RV


