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Ασφάλεια που µπορείτε να εµπιστεύεστε.
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Ψηφιακή συσκευή 
εγγραφής βίντεο

• Ανώτερη ποιότητα εικόνας µέσω 
ψηφιακής εγγραφής

• Γρήγορη αναζήτηση κατά 
ηµεροµηνία/ώρα, συµβάντα 
συναγερµού και λίστα εγγραφής

• Εύκολος έλεγχος 
αναπαραγωγής µέσω jog/shuttle

• Εξαγωγή εικόνων και κλιπ σε 
κάρτες Compact Flash

• Συνεχής εγγραφή για µία 
εβδοµάδα ή περισσότερο

Η ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο DVR1A1081 
αντικαθιστά ιδανικά, λογικά και πολύ οικονοµικά τις 
αναλογικές συσκευές εγγραφής βίντεο στα συστήµατα 
κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης. ∆εν χρειάζεται 
δαπανηρή και συχνή συντήρηση, ούτε υπάρχουν 
βιντεοκασέτες για αλλαγή και αποθήκευση. Και επειδή είναι 
ψηφιακή, προσφέρει πολλές προηγµένες δυνατότητες 
εγγραφής και αναπαραγωγής, καθώς και συνεχή ή µε χρονικά 
διαλείµµατα εγγραφή για µία εβδοµάδα ή και περισσότερο.

Η συσκευή DVR1A µπορεί να συνδεθεί απευθείας σε µία 
κάµερα ή σε πολλαπλές εισόδους κάµερας δροµολογηµένες 
µέσω πολυπλέκτη. Είναι συµβατή µε προϊόντα Bosch και 
πολλές άλλες µάρκες πολυπλεκτών.

Λειτουργίες
Εύκολη πρόσβαση σε αποθηκευµένες εικόνες
Ένα από τα κύρια οφέλη είναι η εύκολη πρόσβαση σε 
αποθηκευµένες εικόνες. Κάντε αναζήτηση, για παράδειγµα, 
κατά ηµεροµηνία/ώρα ή συµβάντα συναγερµού, και οι 
εικόνες ανακτώνται άµεσα. Για να απλουστεύσετε ακόµη 
περισσότερο την προβολή, αποθήκευση και το διαµοιρασµό 
των εγγεγραµµένων δεδοµένων, µπορείτε να εξαγάγετε 
µεµονωµένα καρέ ή βίντεο σε κάρτα Compact Flash µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού, και στη συνέχεια να τις µεταφέρετε σε 
ένα PC. Τα δεδοµένα βίντεο αποθηκεύονται σε µορφή 
M-JPEG ώστε να διασφαλιστεί η συµβατότητα ανάµεσα στις 
πλατφόρµες υπολογιστών.

Απλή στη χρήση
Η συσκευή DVR1A χαρακτηρίζεται από την ευκολία στη 
χρήση της. Τα απλά πλήκτρα ελέγχου στην πρόσοψη, 
συµπεριλαµβανοµένου του πλήκτρου ελέγχου 
αναπαραγωγής µέσω jog/shuttle, διευκολύνουν πάρα πολύ 
την πλοήγηση στο µενού (που εµφανίζεται σε συνδεδεµένη 
οθόνη), την επιλογή ρυθµίσεων καθώς και την προβολή 
εικόνων. Η λειτουργία είναι επίσης δυνατή µέσω προαιρετικά 
παρεχόµενου τηλεχειριστηρίου. Ένα προαιρετικό καλώδιο 
που ενσωµατώνει αισθητήρα IR δίνει τη δυνατότητα 
τηλεχειρισµού ακόµη κι αν η συσκευή εγγραφής δεν είναι 
ορατή.
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Συστήµατα ασφαλείας Bosch 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση 

www.boschsecuritysystems.com

Εγγραφή που ενεργοποιείται από συµβάν
Η εγγραφή µπορεί να ενεργοποιηθεί από συναγερµό που 
συνδέεται απευθείας στο DVR. Όλες οι εικόνες βίντεο 
διέρχονται από έναν αποµονωτή. Όταν ενεργοποιηθεί ένας 
συναγερµός, η εγγραφή βίντεο λίγο πριν το συναγερµό 
µεταφέρεται στον σκληρό δίσκο, επιτρέποντας στους χρήστες 
την προβολή συµβάντων που οδήγησαν αργότερα στο 
συναγερµό. ∆ιατίθενται διάφορες λειτουργίες εγγραφής, 
δίνοντας στους χρήστες την επιλογή µεταξύ βέλτιστης 
ποιότητας εικόνας και µεγαλύτερων περιόδων συνεχούς 
εγγραφής.

Πρόσθετη ασφάλεια
Η προστασία µέσω κωδικού πρόσβασης εξασφαλίζει τον 
ακριβή προσδιορισµό των δικαιωµάτων µεταβολής 
ρυθµίσεων στο µενού.

Σηµειώσεις για την εγκατάσταση/διαµόρφωση

Τεχνικές προδιαγραφές

DVR1A1081 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής βίντεο
Βίντεο στάνταρντ PAL/NTSC

Είσοδος βίντεο 1 είσοδος κάµερας (BNC), 1 Vpp, 75 Ohm

Έξοδος βίντεο 1 έξοδος βίντεο (BNC) για κύρια οθόνη, 

1 Vpp, 75 Ohm

Συµπίεση βίντεο M-JPEG

Ανάλυση βίντεο 720 x 576 (PAL) 720 x 484 (NTSC)

Προβολή βίντεο Πλήρης προβολή για ζωντανές εικόνες και 
αναπαραγωγή

Είσοδος συναγερµού Ναι
Έξοδος συναγερµού Ναι (µέγ. 24Vdc/2Adc)

Χώρος αποθήκευσης 
στον σκληρό δίσκο

80 Gb

Λειτουργία εγγραφής Συνεχής, time-lapse, εγγραφή βάσει 
προγράµµατος ή συµβάντος

Ταχύτητα εγγραφής 50 εικόνες/δευτ. (PAL) 

60 εικόνες/δευτ. (NTSC)

Ταχύτητα 

αναπαραγωγής
50 εικόνες/δευτ. (PAL) 

60 εικόνες/δευτ. (NTSC)

Αναζήτηση για 

αναπαραγωγή
Ηµεροµηνία/ώρα, λίστα εγγραφής ή 

συµβάν (συναγερµός)
Ανίχνευση απώλειας 
βίντεο

Ναι

Καταγραφή 

συµβάντων
Ναι

∆ιασύνδεση χρήστη Ορίζεται µέσω µενού
Εγκατάσταση και 
ρύθµιση

Από το προβαλλόµενο στην οθόνη µενού

Συσκευή εισόδου 

χρήστη
Πληκτρολόγιο στην πρόσοψη, 

τηλεχειριστήριο
(IR µε ενσύρµατο δέκτη)

Εξαγωγή εικόνων Ενσωµατωµένη υποδοχή Compact Flash

Ασφάλεια Προστασία µέσω κωδικού πρόσβασης
Τροφοδοσία ισχύος 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος < 40 W

Χρονοµετρητής Εβδοµαδιαίος χρονοµετρητής, 
ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου

Σύνδεση ελέγχου RS-232, υποδοχή σύνδεσης D-Sub 9 

ακίδων
∆ιαστάσεις (ΠxΥxΒ) 346x88x269 mm / 13,6x3,5x10,5 ίντσες
Βάρος 5,2 kg / 11,5 lbs.

Θερµοκρασία 

λειτουργίας.
0°C έως +40°C / 32°F έως 104°F

Πληροφορίες για παραγγελίες
DVR1A1081 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής 
βίντεο

DVR1A1081


