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Przegląd rozwiązań MAZi

Kamery IP

W naszej ofercie znajdują się dwie linie kamer IP:

Kamery serii N Kamery serii H

IVN- xx, IWN-xx
IDH-xx, IWH-xx, IVH-xx, ICH-xx, SICH-xx a także IBH-xx, 
IFH-xx, IMH-xx, SINH-xx, SIMH-xx

Porównanie najważniejszych cech:

Cecha Seria N Seria H

Rozdzielczość 2/4Mpx 2/4/6/8Mpx
Detekcja ruchu tak tak

Dynamiczna zmiana parametrów strumienia po 
detekcji ruchu

nie tak

Generowanie meta danych do wyszukiwania SMART nie tak

Analityka obrazu nie tak*
Chmura tak tak

Zarządzanie wieloma urządzeniami w chmurze tak tak
Szybki dostęp do chmury bez zakładania konta tak nie

Własny DDNS nie tak
Czytnik kart micro SD nie tak*

Wejście/wyjście audio tak* tak*
Wbudowany mikrofon nie tak*

Połączenie z MAZi MAZi ONVIF
Połączenie z MAZi+ MAZi+ MAZi+

Aktywacja kamery** nie tak
* - występuje w wybranych modelach

** - aktywacja kamery polega na nadaniu unikalnego hasła administratora, kamery nie posiadają hasła fabrycznego co 
zwiększa ich bezpieczeństwo

Kamery serii N posiadają dwie generacje:

• 1 gen. - np. IVN-41IR, IVN-21IRL IWN-23MR, IWN-23VR

• 2 gen. - np. IVN-41EIR, IVN-22EIR, IWN-41EAR, IWN-41EVR

Kamery pierwszej generacji zastąpiły kamery drugiej generacji 
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• nowe kamery są w tych samych obudowach co pierwszej generacji
• lepsza czułość
• lepsza dynamika
• działa PnP z rejestratorami MAZi/MAZi+ 
• obsługują protokoły MAZi/MAZi+

Kamery serii H także posiadają dwie generacje:

• kamery starsze obsługujące protokół MAZi

• nowe kamery obsługujące protokół MAZi+

W  obu  generacjach  kamer  serii  H  dostępnych  jest  wiele  modeli  o  różnych  możliwościach  i
funkcjach – od najprostszych kamer aż po kamery wyposażone we wbudowany mikrofon, głośnik,
możliwość  odtwarzania  komunikatów  użytkownika,  doświetlenie  w  podczerwienie  i  światłem
białym a także wykrywanie postaci człowieka oraz pojazdów. W tej grupie kamer dostępne są także
kamery PTZ.

Nowe  urządzenia  MAZi  używają  nowego  protokołu  MAZi+.  Zmiana  ta  podyktowana  jest
rozwojem  oprogramowania,  a  dodatkowo  ma  na  celu  zwiększyć  bezpieczeństwo  systemów
telewizji dozorowej.

Protokoły  MAZi  (starsze  urządzenia)  oraz  MAZi+  (wszystkie  nowe  urządzenia)  nie  są
kompatybilne.

W przypadku gdy chcemy połączyć starsze urządzenie używające protokołu MAZi i  nowsze  z
MAZi+, to kamerę musimy dodać z protokołem ONVIF.

W niektórych  przypadkach  możliwa  jest  także  aktualizacja  starszych  kamer  i  rejestratorów do
MAZi+ -  po  uzgodnieniu  z  działem CCTV.  Możliwość  aktualizacji  zależy  od tego  jakie  to  są
urządzenia i z jakim oprogramowaniem.

Podsumowując,  kamery serii  N są przeznaczone dla instalacji  gdzie cena/jakość ma decydujące
znaczenie, a użytkownik wymaga dobrej jakości obrazu lecz nie oczekuje zaawansowanych funkcji.
Z kolei kamery serii H posiadają wiele dodatkowych funkcji takich jak detekcja przekroczenia linii,
wtargnięcia,  pozostawienia  bagażu,  zabrania  przedmiotu  czy  dynamiczną  zmianę  parametrów
strumienia po detekcji ruchu co pozwala wydłużyć czas zapisu w trybie ciągłym.

Kamery HD

W naszej ofercie znajdują się dwie linie kamer HD:

Kamery serii N Kamery serii H

TVN-xx, TWN-xx TDH-xx, TWH-xx, TVH-xx, TVC-xx, TWC-xx, STCH-xx
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Porównanie najważniejszych cech:

Cecha Seria N Seria H
Rozdzielczość 2/4/8Mpx 2/5/8Mpx

Moto-zoom kamery 2Mpx* kamery 5 i 8 Mpx*
4w1 HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS tak tak**

Menu OSD tak* tak*
Sterowanie menu OSD z poziomu rejestratora tak tak

Sterowanie kamer PTZ z poziomu rejestratora brak kamer PTZ tak
Pelco-C tak tak

Możliwość wyłączenia IR nie tak**
* - występuje w wybranych typach

** - prawie wszystkie typy

Rejestratory IP

W naszej ofercie znajdują się następujące linie rejestratorów IP:

Linia Podstawowe cechy
INVR-xxE104H1 maks. rozdz. kamer 4Mpx, 1 port SATA

INVR-xxLx08Hx maks. rozdz. kamer 8Mpx, 1 lub 2 porty SATA
INVR-xxPx08H4 maks. rozdz. kamer 8Mpx, 4 porty SATA, we/wy alarmowe

INVR-xxPx12H2
maks. rozdz. kamer 12Mpx, 2 porty SATA, wbudowana VCA dla 4

kanałów, we/wy alarmowe

• większość rejestratorów IP posiada odpowiedniki wyposażone we wbudowany switch PoE
• poza protokołem MAZi+ rejestratory obsługują także protokół ONVIF dzięki czemu jest

możliwe podłączenie kamer innych producentów
• obsługa analityki VCA wbudowanej w kamery IP
• wbudowana VCA dla 4 kanałów – w odróżnieniu od standardowych rejestratorów, gdzie

możliwe  jest  użycie  wyłU+0105cznie  analityki  realizowanej  przez  kamerę,  tu  sam
rejestrator dokonuje analizy obrazu. Dzięki temu można zastosować standardową kamerę
nie  wyposażoną  w  jakiekolwiek  funkcje  analizy,  oczywiście  na  pozostałych  kamerach
możemy skorzystać z analityki wbudowanej w kamery

• obsługa dynamicznej zmiany parametrów strumienia (kodeka) po detekcji ruchu

Rejestratory HD

W naszej ofercie znajdują się następujące linie rejestratorów HD:

Linia Podstawowe cechy

HXVR-xxE102Hx
maks. rozdz. kamer 2Mpx/4Mpx lite , 1 port SATA, obsługa kamer IP do

6Mpx, maks. 2/4/8 sztuk
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HXVR-xxL102Hx
maks. rozdz. kamer 2Mpx/4Mpx lite, 1 lub 2 porty SATA, VCA dla

maks. 4 kanałów, obsługa kamer IP do 6Mpx, maks. 2/4/8 sztuk

HXVR-xxP102Hx maks. rozdz. kamer 2Mpx/4Mpx lite, 1 lub 2 porty SATA, VCA dla
maks. 4 kanałów, detekcja ruchu 2.0 na wszystkich kanałach, obsługa

kamer IP do 6Mpx, maks. 2/4/8 sztuk

HXVR-xxL104Hx
maks. rozdz. kamer 5/8 Mpx, 1 lub 2 porty SATA, VCA dla maks. 4/8/16
kanałów, obsługa kamer IP do 8Mpx, we/wy alarm., maks. 4/8/16 sztuk

HXVR-xxP104Hx maks. rozdz. kamer 5/8 Mpx, 1 lub 2 porty SATA, VCA dla maks. 4
kanałów, VCA dla maks. 4 kanałów, detekcja ruchu 2.0 na wszystkich

kanałach, obsługa kamer IP do 8Mpx, we/wy alarm., maks. 4/8/16 sztuk

• rejestratory 5w1 czyli  obsługują wszystkie standardy kamer analogowych HD (HD-TVI,
HD-CVI, AHD, CVBS) a także kamery IP

• poza protokołem MAZi+ rejestratory obsługują także protokół ONVIF dzięki czemu jest
możliwe podłączenie kamer innych producentów

• VCA – detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcie oraz zmiany sceny – funkcje te
dostępne są dla kilku kanałów – zależnie od typu rejestratora

• kamery IP – wszystkie rejestratory poza kanałami analogowymi pozwalają na niezależne
(bez ograniczenia liczby kanałów analogowych) podłączenie kilku do kilkunastu kamer IP,
dodatkowo można wyłączać wejścia kamer analogowych i na ich miejsce podłączać kolejne
kamery IP (pamiętając by nie przekroczyć dopuszczalnego strumienia wejściowego)

• obsługa dynamicznej zmiany parametrów strumienia (kodeka) po detekcji ruchu
• obsługa analityki VCA wbudowanej w kamery IP
• detekcja ruchu 2.0 – detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka oraz pojazdu, wyklucza

się z VCA

Darmowa chmura
Chmura MAZi służy do zdalnego połączenia z rejestratorem bez konieczności konfiguracji routera
oraz posiadania zewnętrznego adresu IP.
Chmura MAZi pozwala na połączenie z rejestratorem po prostym założeniu konta (potrzebny jest e-
mail)  i  dodaniu do niego rejestratora (potrzebny jest  kod QR odczytany z urządzeniu lub jego
numer seryjny).

Darmowe oprogramowanie

• CMS-MAZi dla Windows oraz MacOS
• CTR-MAZi dla Android oraz iOS
• Batch Configuration
• SADPTool
• AllConfig
• IPSecurityTools

Jeśli  potrzebujesz  pomocy  przy  doborze  urządzeń  lub  pojawił  się  jakiś  problem  podczas
uruchomienia:

- zadzwoń:
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tel: 12 256 50 25; 12 256 50 35

- napisz:
e-mail: cctv@gde.pl

Ze  względu  na  ciągły  rozwój  konstrukcji  zastrzegamy  sobie  prawo  do  zmian  w  parametrach,
funkcjonalności itp. bez powiadomienia. Przed zamówienie należy sprawdzić aktualne parametry,
funkcjonalności itp. na naszej stronie internetowej lub skonsultować się działem technicznym.
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