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u Bedre billedkvalitet med digitale optagelser

u Hurtig søgning efter tid/dato, alarmhændelser og
optagelsesliste

u Nem jog/shuttle-afspilningsstyring

u Eksporter billeder og videoklip til Compact Flash-
kort

u Uafbrudt optagelse i en uge eller mere

DVR1A1081 digital videooptager, en ideel, naturlig og
økonomisk fordelagtig afløser for analoge
videooptagere i videoovervågningssystemer. Der er
ikke behov for dyr og hyppig vedligeholdelse og heller
ingen videobånd, som skal skiftes og opbevares. Og da
den er digital tilbyder optageren mange avancerede
optagelses- og afspilningsfunktioner, såvel som
løbende eller tidsforskudt optagelse i op til en uge
eller længere.
DVR1A kan forbindes direkte til et enkelt kamera, eller
til flere kameraindgange som føres gennem en
multiplekser. Den er kompatibel med Bosch (inklusive
Eazeo Mux.) og mange andre multiplekser-mærker.

Funktioner

Let adgang til gemte billeder
En af de primære fordele er den nemme adgang til
gemte billeder. Søg f.eks. på tid/dato eller
alarmhændelser, og billederne hentes med det samme.
For at gøre det endnu nemmere at gennemse,
opbevare og dele optagne data kan enkeltbilleder eller
video eksporteres til et Compact Flash-kort ved et tryk
på en knap, og derpå overføres til en pc. Videodata
gemmes i M-JPEG-format for at sikre kompatibilitet på
tværs af computerplatforme.

Brugervenlig
DVR1A er kendetegnet ved sin brugervenlighed. Enkle
knapper på frontpanelet, blandt andet jog/shuttle til
afspilningsstyring, gør det utroligt enkelt at navigere
gennem menuen (som vises på en tilsluttet skærm),
vælge indstillinger og gennemse billeder. Det er også
muligt at betjene udstyret vha. den medfølgende
fjernbetjening. Et kabel med en indbygget en infrarød
sensor muliggør fjernbetjening, selv hvis optageren er
uden for synsfeltet.

Optagelse af hændelser
Optagelse kan aktiveres af en alarm, som er direkte
forbundet med videooptageren. Alle videobilleder
lagres midlertidigt i en buffer. Ved en alarm overføres
billederne automatisk til harddisken, så brugerne på et
senere tidspunkt har mulighed for at gennemse de
begivenheder, som ledte op til alarmen. Forskellige
optagelsestilstande er tilgængelige, så brugerne kan
vælge mellem forbedret billedkvalitet eller en længere
uafbrudt optagelse.

Ekstra sikkerhed
Adgangskodebeskyttelse gør det muligt at bestemme
præcis, hvem som kan ændre menuindstillingerne.



Installations- og konfigurationsnoter

1 Monitor

2 Kameraer

3 Multiplexer

4 DVR1A Digital videooptager

Tekniske specifikationer

Elektriske egenskaber

Videoformat PAL/NTSC

Videoindgang 1 kameraindgang (BNC), 1 Vpp, 75 Ohm

Videoudgang 1 videoudgang (BNC) til hovedskærm,
1 Vpp, 75 ohm

Videokomprimering M-JPEG

Videoopløsning 720x576 (PAL), 720x484 (NTSC)

Videovisning Fuld visning ved tilstandene live og
afspilning

Alarmindgang Ja

Alarmudgang Ja (maks. 24 VDC/2 A DC)

HDD-lager 80 GB

Optagelsestilstand Løbende, tidsforskudt, optagelse efter
skema eller hændelse

Optagelseshastighed 50 billeder/sek. (PAL)

 60 billeder/sek. (NTSC)

Afspilningshastighed 50 billeder/sek. (PAL)

 60 billeder/sek. (NTSC)

Afspilningssøgning Tid/dato, optagelsesliste eller hændelse
(alarm)

Registrering af tab af
videosignal

Ja

Hændelses-log Ja

Brugergrænseflade Menuer

Opsætning Med skærmmenu

Enhed til
brugerindgang

Knapper på frontpanel, fjernbetjening
(infrarød med kabelforbundet modtager)

Billedeksport Indbygget slot til Compact Flash-kort

Sikkerhed Adgangskodebeskyttelse

Strømforsyning 100–240 VAC, 50/60 Hz

Strømforbrug <40 W

Tidsindstilling Ugentlig tidsindstilling, indbygget ur i realtid

Kontrolforbindelse RS-232, 9-benet D-Sub-stik

Dimensioner (BxHxD) 346 x 88 x 269 mm (13,6 x 3,5 x 10,5")

Vægt 5,2 kg (11,5 lb)

Driftstemperatur +0 °C til +40 °C (+32 °F til +104 °F)

Bestillingsoplysninger

DVR1A1081 Digital videooptager
1 kanal, PAL/NTSC, 100-240 VAC, 50/60 IPS, 80 GB
Ordrenummer DVR1A1081

DVR1A1081U digital videooptager (UK)
1 kanal, PAL/NTSC, 100-240 VAC, 50/60 IPS, 80 GB
(engelsk version)
Ordrenummer DVR1A1081U

Tilbehør

RC283511/01 IR fjernbetjening
For farveobservationssystemer, PAL/NTSC
Ordrenummer RC283511/01

VSS7914/00T forlængerkabel til IR-port til DVR1A, B og
C
Til brug sammen med DVR1B1161 eller DVR1C1161,
10 m (30 ft), PAL / NTSC
Ordrenummer VSS7914/00T
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