
AI Fisheye Kamera



Panoramik Ürün Genel Bakış



Fisheye Ürün Ailesi

EW5531-AS EB5531

EB5500

EBW8630  

EBW8630-IVC  

EBW81230  

EBW81242



Temel Özellikler& Avantajlar

Gelişmiş çip ve derin öğrenme algoritması ile AI Fisheye Network kamerası, birden fazla alanda 

sayılan insanlar, çoklu sıra yönetimi, insan sayısının ısı haritası gibi birçok akıllı işlevi destekler.

Kişi Sayma

• 4 sıra çizme desteği

• Her sırada sayılan kişiler

• Her hedefin real-time görüntülenmesi sırada 

kalır

• Nüfus alarmı eşikleri ayarı

• Strand zamanı alarm eşikleri ayarı

• 4 bölge çizme desteği

• Her bölge için sayım yapan 

kişiler

• Nüfus alarmı eşikleri ayarı

• Ortalama şerit süresi alarm eşikleri 

ayarı

Sıcaklık Haritası

• Nüfus ısı haritasını destekleme

• Ortalama strand zaman ısı haritası 

destekleme

Sıra Yönetimi
İzleme Haritası

• Maksimum 1 hafta izleme 

haritası desteği



Temel Özellikler ve Avantajlar /  Sıra Yönetimi

Sıra Miktarı
Maksimum 4 sıra desteği. Bölge 

çizmek sizin ihtiyacına bağlıdır.

Sıra Nüfus Alarmı
0 ~ 30 sıra kişi ayarı ve alarm tetikleme 

seçiminiz için eşik değerden daha fazla 

veya daha az.

Sıra Strand Alarmı
Seçiminizi alarm tetiklemek için 1 ~ 

1800s sıra süresi

Görüntüleme
Her bir hedefin gerçek zamanlı 

görüntüsü, her bir sırada / Popülasyon 

ekranında kalır.

Bildiri
Her sıra için, her sıra popülasyonunu rapor

etmek üzere 1 dakika / 5 dakika / 10 dakika

toplam 3 çeşit eşik seçilebilir. Çubuk grafik

ve çizgi grafik iki türü destekler.



Temel Özellikler ve Avantajlar / Sıcaklık Haritası

Kişi Sayısı için Isı Haritası

Kişi eşiğini istediğiniz gibi ayarlama, en fazla 1 hafta 

aralığı istatistik ve resim çıkışını destekler.

Ortalama Strand Zaman için Isı 

Haritası

Strand zamanı (en az 1 dakika) 

eşiğini istediğiniz gibi ayarlama, 

maks.1 hafta istatistik aralığı ve 

resim çıktısını destekler.



Temel Özellikler ve Avantajlar / Fisheye Dewarp Modelleri

Kurulum modu:

Tavan, duvar, 

zemin

Dewarp

modu: 

O: Orijinal 

P: Panorama 

R: Bölge

1O; 1P + 3R, 

2P, 2R, 1O + 

2R, 1O + 3R;

4R; 1O + 4R, 

1P + 6R, 1O + 

8R



Temel Özellikler & Avantajlar / Fisheye VR İşlevi

Sanal gerçeklik teknolojisi olarak da bilinen VR, fisheye VR teknolojisi, bir ortamı simüle etmek ve 

oluşturmak için akıllı algoritmalar kullanır ve insanların etkileşimli bir 3D dinamiğini hissetmelerini 

sağlar. Seçiminiz için 4 çeşit VR modu seçilebilir.



Karşılaştırma

EBW81242 EBW81230Model

Lens  

Size

Görüntü 

Sensörü

FrameHızı

Çalışma Sıcaklığı

1.85mm F2.0

Φ149.8mm×59.8mm  

1/1.7” CMOS

4000 × 3000@30fps

-30~45℃

1.98mm F2.8

Φ150mm×47.7mm  

1/1.7” CMOS

4000*3000/25fps

-30~60℃



Uygulama

Isı haritasına dayalı ürün satışlarını

teşvik etmek için raftaki mal

yerleşimini optimize etme.

Raflar

Sıra işlevine göre nadir müşteri olduğunda 

işçilik maliyetini azaltmak için kasiyer 

personelini esnek bir şekilde ayarlama.

Süpermarket

Kişileri sayarak güvenliği 

sağlamak için ziyaretçilerin giriş 

ve çıkış hızlarını kontrol etme.

Müze



Uygulama

Müşteri fatura ödemek veya yemek 

sipariş etmek zorunda kaldığında müşteri 

karmaşasını azaltmak için esnek bir 

şekilde daha fazla personel ekleme.

Restaurant
İçerideki mağazadaki kişi sayısını 

sayma ve alışveriş deneyimini 

geliştirmek için müşterinin esnek bir 

şekilde girmesini kısıtlama.

Mağaza
Turistik çekimdeki nüfusu gerçek 

zamanlı sayma ve güvenliği 

sağlamak için eşiğin üzerinde ise 

alarmı tetikleme.

Turistik Yer



TEŞEKKÜRLER!


