Stručný přehled vybraných stereopočítadel dodávaných firmou AC SYSTEMS, s.r.o.
I. Základní přehled vybraných INDOOR počítadel modelové řady ACS stereo
model-typ/označení

ACS-350S
2,0 - 3,5 1)

ACS-600S
3,0 - 6,0

přes SOAP/XML protokol

přes SOAP/XML protokol

ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano

rozsah montážní výšky (m)
záběr MIN-MAX ( šířka x hloubka ) v cm
185x160 až 495 x 420
390x330 až 600x800
technická specifikace
detekční procedura
3D stereoscopic
3D stereoscopic
backup battery /záložní baterie /
ano
ano
vnitřní pevná paměť
1 GB
1 GB
rozšíření paměty na SD kartě /volitelně/
8 GB
8 GB
požadované minimální osvětlení
3 lux
3 lux
rozměry v mm
160x160x42
237x99x37
hmotnost v kg
0,4
0,6
spotřeba
8W
8W
PoE
IEEE 802.3 af/at
IEEE 802.3 af/at
ethernet
1000 Base T
1000 Base T
WiFi & bluetooth
volitelně (USB-dongle)
volitelně (USB-dongle)
I/O kontakty
3 IN/ 3 OUT (volitelně)
3 IN/ 3 OUT (volitelně)
autodiagnostika/ self-diagnostics /
ano
ano
automatické detekce výšky instalace
ano
ano
bezdrátová konfigurace kamer přes http
ano
ano
status LED indikátor
ano
ano
komunikační protokoly - SOAP/XML, HTTP, FTP a jiné protokoly a služby na IP bázi
funkční limity
přesnost počítání
cca 98%
cca 98%
max. počet virtuálních počítacích linií
10
10
max.počet definovaných polygonálně tvarovaných zón
8
8
generovaná data zasílaná kamerou
objekt ID/výška, pozice, čas , směr v reálném čase
počítání oběma směry /Bi-directional counting/

Dwelltime (detekce & alarm)
Waiting time (detekce & alarm)
Queue length / délka fronty/ (detekce & alarm)

Heightmap information

klasifikace objektů /dospělí, děti, neživé předměty/
klasifikace neživých pohybujících se předmětů a jejich vyloučení ze statistiky počítání / např. nákupní vozíky /

diskvalifikace detekce U-turnů / časovačem /
Real-time video streaming

ano
volitelně
Videozáznam / nastavením délky záznamu nebo manuálně /
pouze s 8 GB verzí
upload pořízeného videozáznamu např. na PC nebo server
Report format /komunikační protokol /
TCP/IP, SOAP/XML, aj.
příslušenství
kryt kamery na strop
ano
zabudovatelný kryt do úrovně stropu /SDK/
ano
barva krytu - volitelně bílá nebo černá
ano

ano
volitelně
pouze s 8 GB verzí
TCP/IP, SOAP/XML, aj.
ano
ano
ano

Pozn.1) montážní výška možná až do cca 4,0 m
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