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u Digitaalitallennuksen tuottama erittäin laadukas
kuva

u Pikahaku päivämäärän ja ajan, hälytystapahtumien ja
tallennusluettelon perusteella

u Helppo toiston hallinta pyörävalitsimella

u Kuvien ja videoleikkeiden Compact Flash -
muistikortteihin viennin tuki

u Yli viikon katkeamaton tallennus

Digitaalinen DVR1A1081-videotallennin on looginen ja
edullinen valinta analogisten videotallentimien
korvaajaksi CCTV-järjestelmissä, joihin tallennin sopii
erinomaisesti. Kalliita ja toistuvia huoltokäyntejä ei
tarvita ja videokasettien vaihtaminen ja varastointi
jäävät kokonaan pois. Koska tallennin on digitaalinen,
käytettävissä on useita kehittyneitä tallennus- ja toisto-
ominaisuuksia sekä mahdollisuus tallentaa
valvontakuvaa jatkuvasti tai aikaperusteisesti jopa yli
viikon ajan.
DVR1A:n voi liittää suoraan yksittäiseen kameraan tai
multiplekserin avulla useaan kameraan. Tallennin on
yhteensopiva Boschin (mukaan lukien Eazeo Mux.) ja
monien muiden valmistajien multipleksereiden kanssa.

Perustoiminnot

Tallennettujen kuvien helppo käyttö
Yksi digitaalitekniikan parhaista eduista on
tallennettujen kuvien helppokäyttöisyys. Tallennin
noutaa kuvat nopeasti esimerkiksi päivämäärän ja
kellonajan tai hälytystapahtumien perusteella.
Tallennettujen tietojen tarkastelua, tallennusta ja
jakamista helpottaa myös mahdollisuus viedä
yksittäisiä kuvia ja videoleikkeitä Compact Flash -
muistikortille yhdellä napinpainalluksella. Muistikortilta

kuvat voi puolestaan siirtää tietokoneeseen. Videokuva
tallennetaan M-JPEG-muodossa, joka takaa parhaan
mahdollisen tuen tietokoneympäristössä.

Helppokäyttöisyys
DVR1A:n perusominaisuus on sen helppokäyttöisyys.
Liitetyssä monitorissa näkyvien valikkojen käyttö,
vaihtoehtojen valinta ja kuvien tarkastelu on helppoa
etupaneelin selkeillä säätimillä, kuten toistoa
ohjaavalla pyörävalitsimella. Laitetta voi valinnaisesti
hallita myös mukana toimitettavalla kauko-ohjaimella.
Valinnaisella infrapuna-anturilla varustetulla kaapelilla
tallenninta voi ohjata etäältä ilman näköyhteyttä.

Tapahtumaperusteinen tallennus
Tallennuksen voi asettaa alkamaan tallentimeen
suoraan liitetyn hälytyslaitteen signaalin perusteella.
Kaikki videokuvat kulkevat puskurimuistin kautta. Kun
hälytys aktivoituu, juuri ennen aktivoitumista
tallennetut videokuvat siirretään kiintolevylle, jolloin
hälytykseen johtaneita tapahtumia voi seurata
myöhemmin tallennettuna. Käytettävissä on useita
tallennustiloja; voit valita haluatko optimaalisen
kuvanlaadun vai tavallista pitkäkestoisemman
yhtäjaksoisen tallennusjakson.

Lisäsuojaus
Salasanasuojauksella voidaan tarkasti määrittää ne
käyttäjät, joilla on oikeus muuttaa valikon asetuksia



Suunnittelu

1 Näyttö

2 Kamerat

3 Multiplekseri

4 Digitaalinen DVR1A-videotallennin

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Kuvamuoto PAL/NTSC

Videotulo 1 tuloliitäntä kameralle (BNC), 1 Vpp,
75 ohmia

Videolähdöt 1 videolähtö (BNC) päänäytölle, 1 Vpp,
75 ohmia

Kuvanpakkaus M-JPEG

Videotarkkuus 720 x 576 (PAL), 720 x 484 (NTSC)

Videonäyttö Live-kuva ja toistettu kuva näkyvät koko
näytön kokoisena

Hälytystulo Kyllä

Hälytyslähtö Kyllä (enintään 24 VDC/2 A DC)

Kiintolevytila 80 Gt

Tallennustila Jatkuva, aikamääritteinen, ajastettu tai
tapahtumapohjainen tallennus

Tallennusnopeus 50 kuvaa sekunnissa (PAL)

 60 kuvaa sekunnissa (NTSC)

Toistonopeus 50 kuvaa sekunnissa (PAL)

 60 kuvaa sekunnissa (NTSC)

Toiston haku Päivämäärän ja kellonajan,
tallennusluettelon tai tapahtumien
(hälytysten) perusteella

Kuvahäviön tunnistus Kyllä

Tapahtumaloki Kyllä

Käyttöliittymä Valikkotoiminen

Asetukset Valitaan näyttövalikosta

Käyttäjän ohjainlaite Etupaneelin näppäimistö, kauko-ohjain (IR,
langallinen vastaanotin)

Kuvien vienti Sisäänrakennettu Compact Flash -
korttipaikka

Tietoturva Salasanasuojaus

Virtalähde 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Tehonkulutus <40 W

Ajastin Viikoittainen ajastin, sisäinen reaaliaikainen
kello

Ohjausliitäntä RS-232, 9-nastainen D-Sub-liitin

Mitat (l x k x s) 346 x 88 x 269 mm

Paino 5,2 kg

Käyttölämpötila +0 °C...+40 °C

Tilaustiedot

Digitaalinen DVR1A1081-videotallennin
1 kanava, PAL/NTSC, 100 - 240 VAC, 50/60 kuvaa/
sekunti, 80 Gt
Tilausnumero DVR1A1081

Digitaalinen DVR1A1081U-videotallennin (UK)
1 kanava, PAL/NTSC, 100 - 240 VAC, 50/60 kuvaa/
sekunti, 80 Gt (UK-versio)
Tilausnumero DVR1A1081U

Laitteiston lisävarusteet

RC283511/01-IR-kauko-ohjausyksikkö
Värivalvontajärjestelmiin, PAL/NTSC
Tilausnumero RC283511/01

IR-silmän jatkojohto VSS7914/00T DVR1A-, B- ja C-mal-
leihin
Käytettäväksi tuotteiden DVR1B1161 ja DVR1C1161
kanssa, 10 m, PAL/NTSC
Tilausnumero VSS7914/00T

 

2 | DVR1A -sarjan digitaalinen videotallennin



3 | DVR1A -sarjan digitaalinen videotallennin

Edustaja:

Finland:     
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi

    

© Robert Bosch Oy 2012 | Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta
2120942219 | fi, V1, 11. Syys 2012


