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A DVR1A1081 digitális videorögzítő ideális és
költséghatékony utódja a CCTV rendszerek analóg
videomagnóinak. Nincs szükség drága és gyakori
karbantartásra, nem szükséges kazettát cserélni és
tárolni. A digitális technika révén számos fejlett
felvételi és lejátszási szolgáltatást kínál, valamint
folyamatos vagy gyorsított rögzítést akár egy héten
keresztül, vagy még tovább.
A DVR1A kapcsolható egy önálló kamerához, vagy
multiplexeren keresztül több kamerához is. A készülék
Bosch (többek közt Eazeo Mux.) és számos egyéb
gyártmányú multiplexerrel is kompatibilis.

Főbb funkciók

A tárolt képek könnyen hozzáférhetőek
A készülék egyik legfontosabb előnye a tárolt képek
könnyű hozzáférhetősége. A képek azonnal
visszakereshetőek dátum/idő vagy a riasztások alapján.
A tárolt adatok, felvételek vagy egyes képkockák egy
gombnyomással még egyszerűbben megtekinthetőek,
tárolhatóak és továbbadhatóak Compact Flash
kártyára másolással, melyről aztán számítógépre
másolhatóak. A képadatok M-JPEG formátumú tárolása
biztosítja a kompatibilitást bármely számítógépes
rendszerrel.

Egyszerű használat
A DVR1A legfontosabb jellemzője az egyszerű
használat. Egyszerű kezelőszervek az előlapon, tárcsás
keresőgomb, mellyel mind a képek visszajátszása,
mind a csatlakoztatott képernyőn megjelenő menü
kezelése rendkívül egyszerű. Opcionális tartozékként
kapható távirányítóval is kezelhető. Opcionális kábel
segítségével az infravörös érzékelő távolabb is
elhelyezhető, így a készülék távirányítható akkor is, ha
nem látható helyen van.

Eseményvezérelt rögzítés
A felvételt a készülékhez közvetlenül csatlakoztatott
riasztó is elindíthatja. Minden videokép egy pufferbe
(átmeneti tárolóba) kerül. Ha riasztás történik, akkor
az eseményt közvetlenül megelőző képsor a
merevlemezre másolódik, lehetővé téve a riasztást
kiváltó események későbbi megtekintését. Több
felvételi mód is rendelkezésre áll, lehetővé téve a jobb
képminőség vagy a hosszabb felvételi idő közötti
választást.

Extra biztonság
Jelszavas védelem teszi lehetővé annak pontos
meghatározását, hogy ki változtathatja meg a
menübeállításokat.



Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Videoformátum PAL / NTSC

Videobemenet 1 db kamerabemenet (BNC), 1 Vcs-cs, 75
Ohm

Videokimenet 1 kamerabemenet (BNC) központi
monitorhoz, 1 Vpp, 75 ohm

Képtömörítés M-JPEG

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

Képmegjelenítés Élő és tárolt képek teljes megjelenítése

Riasztóbemenet Igen

Riasztási kimenet Igen (max. 24 V DC / 2 A DC)

Merevlemezes tároló 80 GB

Rögzítési Folyamatos, gyorsított, időzített vagy
eseményvezérelt

Felvételi képminőség 50 kép/s (PAL)

 60 kép/s (NTSC)

Visszajátszási
képminőség

50 kép/s (PAL)

 60 kép/s (NTSC)

Lejátszás keresés Dátum/idő, felvételi lista vagy esemény
(riasztás) szerint

Képvesztés észlelése Igen

Eseménynapló Igen

Kezelőfelület Menü

Beállítás A képernyőn megjelenő menüvel

Kezelőeszköz Billentyűzet az előlapon, távirányítás
(hosszabbítható infravörös érzékelő)

Képek exportálása Beépített Compact Flash csatlakozó

Biztonság Jelszavas védelem

Tápegység 100–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel < 40 W

Időzítő Heti időzítő, beépített valós idejű óra

Vezérlőcsatlakozó RS-232, 9-tűs D-Sub csatlakozó

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

Tömeg 5,2 kg

Üzemi hőmérséklet 0 °C – +40 °C

Rendelési információ

DVR1A1081 digitális videorögzítő
Rendelésszám DVR1A1081

DVR1A1081U digitális videorögzítő (UK)
Rendelésszám DVR1A1081U

Hardvertartozékok

RC283511/01 IR távvezérlő
Színes megfigyelő rendszerekhez, PAL/NTSC
Rendelésszám RC283511/01

VSS7914/00T infravörös szem hosszabbítókábel a
DVR1A, B és C eszközökhöz
DVR1B1161 vagy DVR1C1161 egységgel való
használatra, 10 m-es, PAL / NTSC
Rendelésszám VSS7914/00T
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