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คุณสมบัติหลัก















- รองรบักล้องไอพีสูงถึง 16 กล้อง 

- ใช้งานง่าย เมนูการใช้งานของ GUI/WEB/Client เหมือนกัน

- รองรบัฮารด์ดสิก์ 2 ลูก ลูกละ 8TB 

- 2 ช่อง แบบ RJ45 10M/100M /1000M

- รองรบัการแสดงผลผ่าน VGA และ HDMI พรอ้มกัน, สูงสุด 4K

- 8 ช่องสัญญาณเตอืนขาเข้า, 1 ช่องสัญญาณเตอืนขาออก

- รองรบัการรีโมทภาพสดและภาพย้อนหลังผ่านเครอืข่าย

SN-NVR2516E2 
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง รองรับ 2 ฮาร์ดดิสก์
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คุณสมบัติทางเทคนิค

โปรเซสเซอรห์ลกั Dual-core embedded processor 

ระบบปฎิบตัิการณ์ Embedded LINUX 

รองรับกล้องไอพี 16 ช่อง 

ช่องสัญญาณเสียง 1 ช่องเสียงขาเข้า, 1 ช่องเสียงขาออก, RCA 

พูดคุยด้วยเสียง รองรับ

ช่องสัญญาณ 2 ช่องแบบ HDMI, 1 ช่องแบบ VGA

HDMI: 3840×2160,1920×1080,1440×900, 

1280×1024 

VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 

ความสามารถใน
การเข้ารหสัวีดีโอ 4 ช่อง 1080P, 1 ช่อง 8MP@30fps

รูปแบบการแสดงผล 1/4/9/16 

การบีบอดั H.265+/ H.265/H.264+/H.264

ความละเอยีด 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/ D1&etc. 

อตัราการบนัทกึ 160Mbps 

บิทเรท 100Kbps ~ 6Mbps ต่อช่อง 

รูปแบบการบันทึก
กําหนดเอง, ตารางเวลา, ต่อเนื่อง, เคลื่อนไหว, 
สัญญาณภาพหาย, มีสัญญาณเตือนเข้ามา, ปกปิด
หน้ากล้อง

ช่วงในการบันทึก บันทึกก่อนเหตุการณ์ 30-60 วินาที

ไปส่ังงาน บนัทกึ ,  เส ียงเต ือน,  เต ือนในม ือถ ือ ,  
แสดงกลอ่งข ้อความหนา้เคร ือ่ง

ตรวจสอบวีดีโอ จับการเคล่ือนไหว, สัญญาณภาพหาย, ปกปิดหน้ากล้อง

เตือน เข้า/ออก 8/1 

เล่นย้อนหลังพร้อมกัน 16/9/4/1 

รูปแบบการค้นหา วันท่ี/เวลา, แจ้งเตือน, เหตุการณ์, Picture grid 

ฟังก์ช่ันเล่นย้อนหลัง
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow 
Play, Next File, Previous File, Next Camera, 
Previous Camera, Full Screen, Shuffle, Backup 
Selection, Digital Zoom 

การสํารองข้อมูล อุปกรณ์ USB

โปรโตคอล

รองร ับผ ูใ้ช ้งาน

รองรับสมาร์ทโฟน

การรองรับ

ฮาร์ดดิสก์ภายใน

eSATA 

ช่องเชือ่มต่อ

PoE Max Power 

USB 

แหลง่จ่ายไฟ 

ทํางานได้ทีอ่ณุหภูมิ

ทํางานได้ที่ความชื้น

ใบรับรอง 

ขนาด

น้ําหนักสินค้า 

HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, 
UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, 
P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP 

เข้าถึงได้พร้อมกัน 9 ผู้ใช้งาน

iPhone, iPad, Android 

ONVIF, SDK, CGI 

รองรับฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก ลูกละ 8TB

ไม่รองรับ

2 ช่อง แบบ RJ-45 port (10/100/1000Mbps) 

ไม่มี

ไม่มี

2 ช่อง (USB 2.0 x2) 

ไฟแระแสตรง ขนาด 12 โวลต์ 3 แอมป์ 

< 5วัตต์ (เมื่อไม่มีฮาร์ดดิสก์) 

-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)

น้อยกว่า 90% RH 

CE/FCC/ISO9001 

372×310.5×4 6.5มม.

2.1กก. (เมื่อไม่มีฮาร์ดดิสก์) 

แสดงผล

ระบบ

เสียงและวีดีโอ

ความละเอียดภาพ

การบันทึก

การตรวจสอบวีดีโอและการแจ้งเตือน

เล่นย้อนหลังและสํารองข้อมูล

เครือข่าย

หน่วยจัดเก็บข้อมูล

ช่องเชื่อมต่อ

ทั่วไป

การกินไฟ

PoE Interface
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