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 (Architectural and Engineering Specificationsמפרט הנדסי ותכנוני )

 (Kedacomמחברת קדקום ) DSJ-U1-LPNמצלמה נלבשת 

 

 Systemמערכת.  .1 
 

על מערכת הפעלה  תמבוססהנלבשת המצלמה  1
 מותאמת אנדרואיד 

1.1 The Body Worn Camera is based on deep customized 
Android OS 

על תוכנת הקלטה  תמבוססהנלבשת המצלמה  2
 אכיפת החוק ל מתמותא

1.2 The Body Worn Camera is based on customized law-
enforcing recording software 

המצלמה הנלבשת מבוססת על מעבד קואלקום  3

(Qualcomm בעל )2ליבות במהירות של  8GHz  
1.3 The Body Worn Camera is using Qualcomm 8 core 

2GHz process 

 3GBהמצלמה הנלבשת כוללת זיכרון בנפח  4

 

1.4 The Body Worn Camera is using 3GB RAM 
 

המצלמה הנלבשת כוללת תאורת לד לשימוש  5
 מטר 15בלילה למרחק 

1.5 2 x IR LED, 15M  

 Videoוידאו.  .2 
 

 / H264המצלמה הנלבשת משתמשת בקידוד  6
H265 

2.1 The Body Worn Camera is using H.264 / H.265 
encoding 

7 
 

המצלמה הנלבשת תומכת בסטרים כפול, סטרים 

וסטרים מישני  1080Pראשי ברזולוציית 

 720Pברזולוציית 

2.2 The Body Worn Camera support dual-streaming, the 
main streaming is 1080P and the secondary 
streaming is 720P 

8 
 

פריימים בשני  30-המצלמה הנלבשת תומכת ב
 הסטרימים

2.3 The  BWC support dual frame rate, the main frame is 
1080P@30fps, the secondary frame is 720p@30fps 

9 
 

   המצלמה הנלבשת תומכת בביט רייט של 
64kbps   8 עדMbps  

2.4 The BWC  support bitrate range from 64kbps to 
8Mbps 

10 
 

המצלמה הנלבשת יכולה להיות מוגדרת לפי 
 תאריך ושעה ותוכן מותאם אישית

2.5 The BWC caption can be set according to  Date & 
Time and customized content 

11 
 

  The BWC streaming support watermark 2.6 המצלמה הנלבשת תומכת בסימן מים לוידאו
 

 
 

 Audioאודיו.  .3

12 
 

ה הנלבשת תומכת בריבוי פרוטוקולי המצלמ

 711a/G.7221c/ADPCM/AACLC קידוד
3.1  The BWC support multiple encoding protocol 

711a/G.7221c/ADPCM/AACLC 

13 
 

 64kbps 3.2   The BWC audio encoding rate range is 32kbps to עד   32kbpsקידוד השמע טווח 
64kbps 

 The BWC support bi-directional audio 3.3 כיווני-המצלמה הנלבשת תומכת באודיו דו 14
 

  –המצלמה הנלבשת תומכת בפונקציות  15
AEC (Auto echo cancellation) –  ביטול רעשים

 וטומטיא
Dumb – שידור חד כיווני, שמיעה בלבד 
Mute – השתקה 

3.4 The  BWC  support AEC/Dumb/Mute function 

 Displayתצוגה.  .4 
 

 LCDהמצלמה הנלבשת כוללת מסך מגע לתצוגה  16

אינצ', דור חמישי מעוגל מזכוכית  2.2בגודל 
The BWC is using 2.2’’ LCD fifth-generation corning 
gorilla glass touch screen, visible under the sunlight 
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הגנה מפני גורילה )הגנה גבוהה בפני שבירה(, 
  סינוור השמש.

 Cameraמצלמה.  .5 
 

 CMOS ”1/2.8המצלמה הנלבשת מבוססת  17

 

5.1 The BWC is using 1/2.8”progressive scan CMOS 

 מ"מ 2.55המצלמה הנלבשת עם עדשת  18
 

5.2 The BWC focal length is 2.55mm 
 

 140המצלמה הנלבשת בעלת שדה ראיה של  19
מעלות זווית  110 -מעלות זווית אלכסונית ו

 אופקית 

5.3 The BWC support 140°diagonal angle of  

view, 110°horizontal angle of view 

 Networkרשת.  .6 
 

 3Gהמצלמה הנלבשת תומכת  20
 

6.1 The BWC support 3G (WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8, TD-
SCDMA: B34 / B39,EVDO: BC0) 

 4Gהמצלמה הנלבשת תומכת  21
 

6.2 The BWC  support 4G(FDD-LTE: B1 / B3 / B7/ B20 , TD-
LTE: B38 / B39 / B40 / B41) 

 WIFI, 802.11המצלמה הנלבשת תומכת  22
a/b/g/n 2.4G+5GHz 

6.3 The BWC support WIFI, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz 

 Bluetooth 4.0 6.4 The BWC support Bluetooth 4.0המצלמה הנלבשת תומכת  23
 

 NFC (Near Fieldהמצלמה הנלבשת תומכת  24
Communication) – תקשורת מטווח קרוב 

 )אופציה(

6.5 The  BWC support NFC (optional) 
 

 הנלבשת תומכת מערכת איכון גלובליתהמצלמה  25
GPS (Global Positioning System) 

6.6 The BWC support GPS 
 

 Storageאחסון.  .7 
 

 32GBלמצלמה הנלבשת נפח אחסון פנימי של  26

 

7.1 The BWC support embedded 32GB 
 

למצלמה הנלבשת אפשרות להרחבת נפח אחסון  27

 128GBעד    micro-SDבאמצעות כרטיס זיכרון 
7.2 The micro-SD card support expansion of up to 128GB 

 Interfaceממשק וחיבור.  .8 
 

המצלמה הנלבשת כוללת כפתורי שליטה לטובת  28
פונקציות הפעלה, לחיצה לדיבור, חירום, אודיו, 

 הקלטת תמונה, סימון אירוע )אודיו או וידאו(
 

8.1 The BWC provide physical buttons, PTT (push-to-
talk) , SOS, Power off/on, Audio recording, Snapshot, 
Event tag (audio  and video)  

 Micro-USBהמצלמה הנלבשת כוללת חיבור  29
2.0 

8.2 The BWC provide 1 Micro-USB 2.0 port  
 

 Protectionעמידות.  .9 
 

 IP67המצלמה הנלבשת מספקת דרגת עמידות  30

 

9.1 The BWC provide IP67 water-proof 

המצלמה הנלבשת עומדת במבחן נפילה מגובה  31
 מטר 2

9.2 2 meters drop test 

 Batteryסוללה.  .11 
 

המצלמה הנלבשת כוללת סוללה שניתנת  32

 2700mAhלהחלפה בקיבולת 
10.1 The BWC provide 2700mAh replaceable battery 

 The BWC support 8 hours recording time 10.2 שעות 8המצלמה הנלבשת תומכת בהקלטה עד  33



2019פברואר   

3 

 

 

 Environmentalטמפרטורת הפעלה.  .11 
 

המצלמה הנלבשת תומכת בתחום טמפרטורת  34
 מעלות צלסיוס  -30עד  70הפעלה 

 

The BWC support operating temperature range from -30 
to 70 

 
 

 Optional Accessoriesאביזרים נוספים.  .12

35 
 

הנלבשת מגיעה בערכה עם מטען, כבל המצלמה 
 טעינה וסוללה )סה"כ סוללה אחת למצלמה(

12.1 The BWC provide power adapter, USB  cable, 
battery 

36 
 

המצלמה הנלבשת תומכת באפשרות החלפת 
 Micro USBאביזרי שמע בעלי חיבור סוללה, 

 )מצלמת כפתור ומצלמת אוזנייה(

12.2 The BWC support optional battery, button 
camera, ear-hook camera 

 
 

 Docking station .עגינהעמדת  .13

37 
 

  –ביצועים גבוהים 
 1080Pאינצ' צבעוני ברזולוציית  13.3מסך  -
 מצלמות נלבשות בו זמנית 24תמיכה בעד  -

 24TBתמיכה באחסון מידע עד  -

High Performance 

13.1 13.3” color LCD with resolution of 1920 x 1080  

13.2 Supports up to 24 units of body worn camera  

13.3 Supports up to 24TB storage  
  –שימוש קל וידידותי  38

 עמדת הטעינה ניתנת להתקנה על הקיר -
 תכנון מודולארי, קל להוסיף עמדות עגינה -
 שימוש קל, טעינת מצלמות אוטומטית  -
 העברת מידע אוטומטית -
מסך מגע בהפעלה מקומית או ממחשב  -

 שליטה

Easy to Use 

13.4 Wall-mount and desktop design, easy to install 
13.5 Modular design, easy to upgrade system capacity 
13.6 Plug and play, auto charging and data 

transmission 
13.7 Touch screen operation 

39 
 

 –פונקציות ותכונות 
 חיפוש הקלטות והפעלתן -
שהמצלמה הוכנסה נעילה אוטומטית לאחר  -

 למקומה
 שימוש בסיסמה כדי לשחרר מצלמה -
מקום בעדיפות להורדה מהירה של המידע  -

 מהמצלמה הנבחרת
 סוללה פנימית להגנה בפני נפילת מתח -

Abundant Functions and Features  
13.8 Record searching and playback  
13.9 Auto lock after device plugged in  
13.10 Use the password to unlock device  
13.11 Priority slot for high speed data transmission  
13.12 Built-in battery protection for sudden power-off / 

shut down 
 

 

 

 

 

 


