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u Vynikající kvalita obrazu díky digitálnímu nahrávání

u Rychlé vyhledávání podle data nebo času,
poplachových událostí a seznamu nahrávání.

u Snadné přehrávání pomocí ovladače Jog Shuttle

u Export snímků a klipů na karty Compact Flash

u Nepřetržité nahrávání po dobu jednoho týdne nebo
déle

Digitální videorekordér DVR1A1081 je dokonalá,
logická a ekonomicky velmi výhodná náhrada
analogových videorekordérů v systémech CCTV. Není
nutná drahá a častá údržba ani není třeba měnit a
skladovat videokazety. Digitální technologie umožňuje
mnoho pokročilých funkcí nahrávání a přehrávání a
také nepřetržité nebo časosběrné nahrávání až po
dobu jednoho týdne i déle.
Videorekordér DVR1A lze připojit přímo k jedné
kameře nebo ke vstupům z několika kamer pomocí
multiplexeru. Je kompatibilní s multiplexery
společnosti Bosch (včetně multiplexerů Eazeo) a
mnoha dalších značek.

Funkce

Snadný přístup k uloženým obrazovým materiálům.
Jednou z hlavních výhod je snadný přístup k uloženým
obrazovým materiálům. Je možné vyhledávat například
podle data či času nebo poplachových událostí.
Snímky se okamžitě načtou. Aby bylo prohlížení,
ukládání a sdílení nahraných dat ještě snazší, je možné
jednotlivé snímky nebo videonahrávky exportovat na
kartu Compact Flash jedním stisknutím tlačítka. Poté
se snadno přenesou do počítače. Obrazová data se
ukládají ve formátu M-JPEG, čímž je zajištěna
kompatibilita mezi různými počítačovými platformami.

Snadné používání
Videorekordér DVR1A se vyznačuje snadným
používáním. Jednoduché ovládací prvky na předním
panelu, včetně přehrávání ovladačem Jog Shuttle,
maximálně usnadňují procházení nabídky (zobrazuje se
na připojeném monitoru), výběr možností a prohlížení
obrazového materiálu. Ovládaní je také možné pomocí
doplňkového dálkového ovládání dodaného na
vyžádání. Doplňkový kabel s infračerveným senzorem
umožňuje ovládání na dálku i v případě, že se rekordér
nachází mimo zorný paprsek.

Nahrávání vyvolané poplachem
Nahrávání může být vyvoláno poplachovým systémem
připojeným přímo k digitálnímu videorekordéru.
Všechny videosnímky procházejí vyrovnávací pamětí.
Pokud je spuštěn poplach, video zaznamenané těsně
před poplachem se přenese na pevný disk. Uživatelé si
tak mohou později prohlédnout události, které vedly
k poplachu. K dispozici jsou různé režimy nahrávání.
Uživatel tak má možnost zvolit optimalizovanou kvalitu
obrazu nebo delší období nepřetržitého nahrávání.

Zvýšené zabezpečení
Ochrana heslem umožňuje přesně určit, které osoby
jsou oprávněné měnit nastavení v nabídce.



Poznámky k instalaci/konfiguraci

1 Monitor

2 Kamery

3 Multiplexer

4 Digitální videorekordér DVR1A

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Formát videa PAL/NTSC

Videovstup 1 vstup pro kameru (BNC), 1 Všš, 75 ohmů

Videovýstup 1 videovýstup (BNC) pro hlavní monitor,
1 Všš, 75 ohmů

Komprese videa M-JPEG

Rozlišení videa 720 × 576 (PAL), 720 × 484 (NTSC)

Zobrazovací jednotka Celý displej pro sledování živých záběrů a
přehrávání

Vstup pro poplachový
systém

Ano

Výstup poplachu Ano (max. 24 V DC / 2 A DC)

Kapacita pevného disku 80 GB

Režim nahrávání Nepřetržité, časosběrné, plánované
nahrávání nebo nahrávání událostí

Rychlost nahrávání 50 snímků/s (PAL)

 60 snímků/s (NTSC)

Rychlost přehrávání 50 snímků/s (PAL)

 60 snímků/s (NTSC)

Vyhledávání záznamu Podle data nebo času, seznamu nahrávání
nebo události (poplachu)

Detekce ztráty
videosignálu

Ano

Protokol událostí Ano

Uživatelské rozhraní Ovládání pomocí menu

Nastavení Pomocí nabídky na obrazovce

Zařízení pro uživatelský
vstup

Klávesnice pro přední panel, dálkové
ovládání (infračervené s přijímačem
připojeným kabelem)

Export obrazu Vestavěný slot pro kartu Compact Flash

Zabezpečení Ochrana heslem

Napájení 100–240 V AC, 50/60 Hz

Příkon < 40 W

Spínací hodiny Týdenní spínací hodiny, vestavěné hodiny
pro reálný čas

Připojení ovládání RS-232, konektor D-Sub s 9 vývody

Rozměry (Š x V x H) 346 × 88 × 269 mm

Hmotnost 5,2 kg

Provozní teplota +0 °C až +40 °C

Informace o objednání

DVR1A1081 Digitální videorekordér
1 kanál, PAL/NTSC, 100–240 Vst, 50/60 IPS, 80 GB
Číslo objednávky DVR1A1081

DVR1A1081U Digitální videorekordér (Velká Británie)
1 kanál, PAL/NTSC, 100–240 Vst, 50/60 IPS, 80 GB
(verze pro Velkou Británii)
Číslo objednávky DVR1A1081U

Hardwarové příslušenství

RC283511/01 Dálkový IR ovladač
Pro barevné sledovací systémy, PAL/NTSC
Číslo objednávky RC283511/01

VSS7914/00T Prodlužovací kabel pro infračervené ovlá-
dání DVR1A, B a C
Pro použití s DVR1B1161 nebo DVR1C1161, 10 m,
PAL/NTSC
Číslo objednávky VSS7914/00T
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