
SİSTEMDE KULLANILACAK DVR CİHAZININ ÖZELLİKLERİ: 
 
1.1Sistemde bütün kameralar tek dvr cihazında toplanmalıdır.  
 
1.2İşlemci yüksek performanslı CPU olmalıdır 
 
1.3.İşletim sistemi LINUX olarak çalışmalıdır. 
 
1.4İstem kaynakları Pentablex özelliği: gösterim, kayıt,kayıt izleme,yedek almava 
uzaktan erişim şeklinde olmalıdır. 
 
1.5 Kullanıcı ara yüzü grafik ana yüz ve ana ekranda ipuçlaır şeklinde olmalıdır. 
 
1.6Kontrol cihazları ön panel USB  Mouse ile yedek alabilme özelliğine sahip 
olmalıdır. 
 
1.7sistem durumu HDD durumu  veri transfer istatistiği, günlük kaydı , bios 
versiyonu,bağlı kullanıcı durumu şeklinde olmalıdır.  
 
1.8Video girişi 32 kanal olmalı ,16 ses özelliği ve loop çıkışı olmalıdır. 
 
1.9 2 kanal video çıkışı,1 vga çıkışı ve 1 tane hdmı çıkışı olmalıdır. 
 
1.10Video çıkışı h264 sıkıştırma formatında olmalıdır.değişik zaman peridoları için 
her kamera için renk ayarı yapılabilmelidir. 
 
1.11Tam ve çok ekranlı olarak1/4/816/25/32 kanal olarak izlenebilmelidir. 
 
1.12 PTZ tetiklemesi, tur ve alarm girişi olmalıdır.  
 
1.13Kayıt modu manüel, sürekli, video algılama ( hareket algılama ,kamera 
maskeleme,video kaydı) olmalıdır. 
 
1.14Kayıt izleme sırasında seçilen alana zoom yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
 
1.15Uzak erişimde monitör,PTZ  kontrolü , kayıt izleme ,sistem ayarları,dosya 
indirme ve günlük bilgiler alınabilmelidir.saat //tarih , alarm ve tam zaman araması 
yapılabilmelidir.  
 
1.16Kayıt aralığı 1 den 120 dakikaya kadar (varsayılan 60dk.) kayıt öncesi 30 sn. ye 
kadar, kayıt sonrası 5 dk. Ya kadar üzerine yazma modunu desteklemelidir. video ve 
kamera sabotajını desteklemelidir. 
 
1,17 32 kanal izleme, duraklatma, durdurma,başa ve ileri sarma özelliği olmalıdır.  
 
1.18 Sabit disk girişi 4 sata girişi, 8 HDD  veya 6 HDD+1 CD/DVD-RW İ1 e SATA 
girişi /4 SATA girişi ,4 HDD veya 3 HDD+1 CD/DVD –RW ,1e SATA  girişi olmalıdır. 
 
1.19 Sistemde kullanılacak olan dvr cihazı uzaktan erişimde sınırsız kullanıcıya izin 
vermelidir. 



 
1.20 Kamera kilidi yetkisiz kullanımda izlemeyi durdurmalıdır 
 
1.21 Cihaz kayıt izleme sırasında zoomlama yapabilmelidir. 
 
1.22 Teklif edilen ürünlerin .T.C. S anayi bakanlığıtarafından italatçı veya üretici 
firmaya verilen ( tüketiciye verilen değil) üzerinde belge onay tarihi ve numarasının, 
italatçı veya üretici firmanın tam ünvanı ve adres bilgileri ile birlikte ürün marka ve 
cinsinin yer aldığı resmi Garanti Belgesinin örneği bulunmalıdır. 
 
 
 


