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Zircunium Series

Automated License Plate Recognition
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170mm

67mm

KA-0213Z

    Interfaces

Micro-USB port 1
Gigabit Ethernet port    1
USB 3.0 ports 4
HDMI output port 1
DisplayPort connector 1
Connector I/O 10  Pin 1

Hardware

GPU Maxwell Core-128 
CPU Quad-Core Cortex®-A57
Memory 4GB 64-bit LPDDR4
Storage SD Card 32 Gb

Video Encoder:30fps@4K (H.264/H.265)
Decoder:60fps@4K (H.264/H.265)

Mounting Rail-Mount, Rack-Mount

General

IP Rating IP51

Web Language Persian

Dimension 275*170*67 mm

Weight 1.5 kg

Storage Temp -20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH

Operation Temp -15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH

Power Supply

Power 90 ~ 220 VAC - 0.1A

Power Cable YES

Guarantee

Product Guarantee 3 Years Platinum Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

بــدون  زیرکونیــوم  گارانتـــی  ســال  یــک 
تــی دی  کــی  شــرط  و  قیـــد 

4G Model

سایر برتری ها:

 قابلیت اجرا در پلتفرم های مختلف/Cross Platform )ویندوز - لینوکس - موبایل(
 امکان تنظیم به صورت چندکاربری و ایجاد سطوح دسترسی متفاوت برای هر کاربر

 مدیریت دستگاه های مختلف از طریق سرور اصلی
امکان تنظیمات و گزارش گیری از کالینت ها توسط سرور اصلی و ذخیره نتایج 

با فرمت اکسل  
مشاهده رخدادهای سیستم / Logs و ذخیره و مستندسازی جهت گزارش 

 به مدیریت
ایجاد لیست مجاز از افراد و پالک ها برای عبور و مرور )امکان هشدار در لحظه 

 مشاهده پالک های غیر مجاز(
 امکان تعریف و ایجاد پالک های بومی و مجاز برای تردد در استان

 GUI امکان بروزرسانی نرم افزار بدون نیاز به جا به جایی دستگاه از طریق
 طراحی شده

 قابلیت ارتباط با تمامی برندهای دوربین موجود در بازار
امکان تعریف دوربین اضافه شده به صورت تشخیص پالک، ذخیره فریم 

 دوربین و یا هردو مورد
قابلیت مانیتورینگ مستقیم توسط خود دستگاه بدو ن نیاز به کالینت

General

IP Rating IP51

Web Language Persian

Dimension 275*170*67 mm

Weight 1.5 kg

Storage Temp -20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH

Operation Temp -15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH

Power Supply

Power 90 ~ 220 VAC - 0.1A

Power Cable YES

Guarantee

Product Guarantee 3 Years Platinum Guarantee

MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

General

IP Rating IP51
Web Language Persian
Dimension 275*170*67 mm
Weight 1.5 kg
Storage Temp -20°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp -15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH

Power Supply

Power 90 ~ 220 VAC - 0.1A
Power Cable YES

Guarantee

Product Guarantee 3 Years Platinum Guarantee
MTBF 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)

تعیین ناحیه فعال پالک زنی به صورت هوشمند
امکان تشخیص سرعت خودرو و اعمال جریمه 

دسترسی کامل از طریق نرم افزار سرور بر روی کالینت ها 
     - جستجوی کالینت ها

     - تغییر آی پی کالینت ها
     - تنظیم نام دستگاه

     - بکاپ و جاگذاری تنظیمات هر دستگاه
     - بازگرداندن به حالت کارخانه

     - راه اندازی مجدد دستگاه
     - بروزرسانی نسخه نرم افزار کالینت

     - پشتیبان گیری و تجمیع پالک های تشخیص داده شده  
       هر کالینت )جهت جستجو در سرور(

پشتیبان گیری از داده های نرم افزار سرور
طراحی شیک و هوشمند

)NTP Server( سیستم بروزرسانی خودکار ساعت

    Interfaces

Micro-USB port 1
Gigabit Ethernet port    1
USB 3.0 ports 1
USB 2.0 ports 2
HDMI output port 1
DisplayPort connector 0
Connector I/O 10  Pin 1

Hardware

GPU Maxwell Core-128 
CPU Quad-Core Cortex®-A57
Memory 2GB 64-bit LPDDR4
Storage SD Card 32 Gb

Video Encoder:30fps@4K (H.264/H.265)
Decoder:60fps@4K (H.264/H.265)

Mounting Rail-Mount, Rack-Mount

2G Model
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