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คุณสมบัติเด่น 
รองรับการแสดงภาพและควบคุมอุปกรณ์แบบเรียล์ไทม์ 
- รองรับการแสดงภาพและควบคุมอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เข้ารหัสสัญญาณวีดีโอได้แบบเรียล์ไทม์

รองรับความละเอียดภาพที่หลากหลาย
- รองรับความละเอียดภาพสูงถึงระดับ 4K
- รองรับความละเอียดภาพ 1920x1080 60p
- รองรับการแสดงภาพจากอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เข้ารหัส

สัญญาณวีดีโอได้พร้อมกัน 64 อุปกรณ์ 

รองรับการสื่อสารด้วยเสียงแบบ 2 ทาง 
- รองรับการใช้งานสื่อสารด้วยเสียงแบบ 2 ทาง ร่วมกับุปกรณ์เข้ารหัส
สัญญาณวีดีโอ
- รองรับการใช้งาน Voice Broadcasting 

สามารถควบคุมและมอนิเตอร์บนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง 

รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
- รองรับการเชื่อมต่อจากภายนอกสูงสุด 128 การเชื่อมต่อ

รองรับการใช้งาน Mirroring function 

แยกระบบเครือข่ายได้ (Perfect Network Seperation)
- ป้องกันความหนาแน่นของระบบเครือข่าย โดยแยกเครือข่าย
ระหว่าง LAN และ WAN 

มี SDK (Software Development Kit) เพื่อพัฒนา

EdgeHandler
TM

 Decoder EHD200 

อุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณวีดีโอ HDMI สําหรับการรวมศูนย์เพื่อมอนิเตอร์และควบคุมแบบอัจฉริยะ  

     EHD200 เป็นอุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณวีดีโอ HDMI ที่สามารถรีโมทมอนิเตอร์และควบคุม
อุปกรณ์จากระยะไกล ได้ด้วยเทคโนโลยีการส่งสัญญาณวีดีโอและเทคโนโลยีการควบคุมระยะไกล
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของ FlexWATCH® 

     EHD200 สามารถรีโมทมอนิเตอร์และควบคุมอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เข้ารหัส
สัญญาณวีดีโอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยเม้าส์และคีย์บอร์ดได้

     EHD200 รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุด 64 อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณวีดีโอ, กล้องไอพี 
FlexWATCH และกล้องไอพีที่รองรับมาตรฐาน Onvif

     EHD200 รองรับการรับส่งสัญญาณวีดีโอแบบ Retransmission Video โดยสามารถมอนิเตอร์
และควบคุมอุปกรณ์ที่ส่งจากอุปกรณ์ถอดรหัสสัญญาณวีดีโอ EHD200 ตัวอื่นได้
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สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 EHA200/EHA300 : รองรับการใช้งานร่วมกับ EHD200

 FWR224 : เครื่องบันทึกภาพ NVR ขนาด 32 ช่อง แบบ Rack mountable(รองรับการใช้งานฟังก์ชั่น EHD200)

 FWR228 : เครื่องบันทึกภาพ NVR ขนาด 64 ช่อง แบบ Rack mountable(รองรับการใช้งานฟังก์ชั่น EHD200)

 SmartMultiView&Player : ซอฟ์แวร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการมอนิเตอร์และคสบคุมอุปกรณ์หลายๆตัวพร้อมกัน EHA, 
EHD, NVR, IP camera รองรับได้สูงถึง 256 อุปกรณ์

 IP installer : ซอฟ์แวร์บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ของ FlexWATCH, ตั้งค่าหมายเลข IP และอัพเกรด 
เฟิร์มแวร์

 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ FlexWATCH สามารถใช้งานง่าย มีเมนูการใช้งาน GUI (Graphic User Interface) เหมือนกัน  

วีดีโอ
การถอดรหัสแสดงภาพ รองรับการแสดงภาพที่ความละเอียดภาพ 1080P พร้อมกัน 16 ช่อง ที่ความเร็วช่องละ 30ภาพต่อวินาที

การบีบอัดสัญญาณวีดีโอ H.264 / M-JPEG / H.265

โหมดการแสดงภาพ Group display mode 

Re-streaming รองรับการรับส่งสัญญาณวีดีโอแบบ Video Re-streaming (Proxy) 

อินเตอร์เฟซ
ช่องสัญญาณวีดีโอขาออก 1 ช่องแบบ HDMI, 1 ช่องแบบ VGA

ช่องสัญญาณเสียง เข้า/ออก 1 ช่องสําหรับลําโพง, 1 ช่องสําหรับไมโครโฟน, 1 Line in ( reserved ) 

Peripherals 3 ช่อง แบบ USB เพื่อควบคุมเม้าส์และคีย์บอร์ด

เครือข่าย
Ethernet พอร์ทแลนแบบ 10/100/1000-base-T Ethernet (auto sensing) สําหรับ LAN 1 ช่อง และ WAN 1 ช่อง

Dynamic IP รองรับ DDNS (www.ipcctvdns.com)

Smart Solution FlexWATCH Mobile for viewing 

ความปลอดภัย ID/Password protection, DRM based proprietary, secure key distribution protocol (to be released), 

แยกระบบเครือข่ายได้(Perfect Network Seperation)

Miscellaneous รองรับการเชื่อมต่อผ่านเวบบราวเซอร์ได้สูงสุด 16 การเชื่อมต่อ

ฮาร์ดแวร์
การรับรอง KC, FCC, CE, RoHS 

สภาพแวดล้อมที่ทํางานได้ 0℃ ~ +50℃ (32℉ ~ 122℉), 10% ~ 80% RH 

ไฟฟ้า
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า : ขาเข้า 110-240 โวลต์ กระแสสลับ, ขาออก 12 โวลต์ กระแสตรง 1 แอมป์ 

กินไฟ : สูงสุด 4.8 วัตต์ 

ขนาด 195(W) x 150.2(D) x 38(H) มม. 

นํ้าหนัก 725กรัม 

ปุ่มรีเซ็ต 1 ปุ่มรีเซ็ต

http://www.ipcctvdns.com/



