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MOBOTIX D71 – Dome

Компактний купол. 
Безмежний потенціал!

Тонка робота та зручність: можна вручну регулювати за трьома осями
Гнучкість завдяки ряду лінз із кутом огляду від 15° до 95°
Автоматичне перемикання день/ніч
Міцний, стійкий до атмосферних впливів алюмінієвий корпус для використання всередині та поза приміщеннями  
Функція аудіо для прямого зв'язку
Відкритість для інтелектуального аналізу відео за допомогою додатків для камер
Зроблено в Німеччині для оптимальної кібербезпеки



D71 Dome – перевірена класика з новим класом
Стриманий зовнішній вигляд та багаті можливості: Це MOBOTIX D71 Dome. Компактна однооб'єктивна камера 
захищена погодо- та ударостійким куполом. Три регульовані вручну осі дозволяють ідеально орієнтувати оптику, що 
настроюється, дуже зручним способом. Камера D71 стає нескінченно гнучкою завдяки інтелектуальним програмам 
для аналізу відео, встановленим на платформі MOBOTIX 7. Ці програми можуть бути запрограмовані індивідуально. 
Все можливо. Під куполом D71 можна робити все!

Apps

Speaker

8GB SD

MicroIR

4K UHD

Day/Night

30fps@4k

WDR

4MP 

IK10

ONVIF

H.264

IP66

H.265
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Чудова якість зображення вдень і вночі
Компактна камера D71 може бути оснащена будь-якими оптичними об'єктивами 
4K та 4MP день/ніч з кутом огляду від 15 до 95°. Широкий вибір об'єктивів, 
включаючи світлочутливі датчики UltraLowLight, забезпечують чудову якість 
зображення. Вбудована інфрачервона підсвітка може бути налаштована на 
ширококутні, стандартні або телеоб'єктиви для забезпечення оптимального 
освітлення в будь-який час.

MOBOTIX 7 - відеоаналіз ще ніколи не був таким всеосяжним!
Камера D71 є частиною платформи MOBOTIX 7 з її інтелектуальними 
програмами для аналізу відео. Велика кількість існуючих сертифікованих 
програм уже охоплює безліч областей застосування, таких як бродяжництво, 
залишений без нагляду багаж або розпізнавання осіб. Ви також можете 
розробляти та впроваджувати власні програми для камер. Саме так знову і 
знову створюються нові рішення. Ми будемо раді надати вам підтримку у 
програмуванні. Усі доступні в даний час сертифіковані програми встановлені та 
можуть бути випробувані безкоштовно протягом 30 днів!

Ефективні та бюджетні рішення для багатьох галузей
• Роздрібна торгівля: Захист від крадіжок та спостереження за касою за 

допомогою дискретної системи, можливе підключення до касової системи
• Готелі та громадські будівлі: спостереження за коридорами (наприклад, за 

багажем без нагляду)
• Лікарні: документування та контроль доступу до зон з обмеженим доступом 

(наприклад, сховище медикаментів, операційна)
• Захист периметрів: цілеспрямований захист фасадів

Точна та витончена робота - можливість переміщення по трьох осях
D71 можна точно орієнтувати відповідно до місцевих умов за допомогою трьох регульованих 
вручну осей (поворот вправо-вліво, поворот панорамування-нахилу та поворот зображення). 
Хоча ці механізми використовуються для базової орієнтації системи, можна використовувати 
ручне обертання для задоволення особливих вимог. Це дозволяє вручну змінювати формат 
зображення з широкоекранного 16:9 на портретний 9:16 для використання у довгому коридорі, 
забезпечуючи оптимальне спостереження завдяки кращому охопленню зони спостереження.




